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UCHWAŁA Nr IX/55/2003
Rady Gminy Manowo

z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie nadania statutów Sołectw i Osiedli Gminy Manowo.

(Szczecin, dnia 25 lipca 2003 r.)

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się dla sołectw Gminy Manowo statuty, stanowiące załączniki nr 1-9 do 
niniejszej uchwały:

1) statut osiedla Bonin - załącznik nr 1,
2) statut sołectwa Cewlino - załącznik nr 2,
3) statut sołectwa Grzybnica - załącznik nr 3,
4) statut sołectwa Kretomino - załącznik nr 4,
5) statut sołectwa Manowo - załącznik nr 5,
6) statut sołectwa Rosnowo - załącznik nr 6,
7) statut osiedla Rosnowo - załącznik nr 7,
8) statut sołectwa Wyszebórz - załącznik nr 8,
9) statut sołectwa Wyszewo - załącznik nr 9.

§ 2. Traci moc:
- uchwała Nr XXIV/124/96 Rady Gminy Manowo z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie 

uchwalenia statutów sołectw oraz statutu osiedlowego na terenie Gminy Manowo,
- § 2 uchwały Nr IV/35/98 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie 

utworzenia Samorządu Osiedla w Boninie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

STATUT SAMORZĄDU OSIEDLA W BONINIE

Rozdział I.

Nazwa i teren działania

§ 1. 1. Ogół mieszkańców osiedla w Boninie stanowi samorząd osiedla.
2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi: Samorząd Osiedla w Boninie.

§ 2. 1. Samorząd Osiedla w Boninie nie posiada osobowości prawnej.
2. Samorząd Osiedla w Boninie jest jednostką pomocniczą gminy w ramach Sołectwa 

Bonin.
3. Samorząd Mieszkańców Wsi Bonin działa na podstawie przepisów prawa, a w 

szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 



214, poz. 1806),
- uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu 

Gminy Manowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 470),
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren działania Samorządu Osiedla obejmuje wieś Bonin.

Rozdział II.

Organy samorz ądu osiedlowego

§ 4. 1. Organem uchwałodawczym i kontrolnym w osiedlu jest Rada Osiedla.
2. Rada Osiedla składa się z 15 członków.
3. Kadencja Rady Osiedla trwa 4 lata.
4. Wybory do Rady Osiedla powinny odbyć się nie później niż w terminie 6 miesięcy od 

daty wyboru Rady Gminy nowej kadencji.

§ 5. 1. Organem wykonawczym samorządu osiedlowego jest Zarząd Osiedla wybrany 
przez Radę Osiedla spośród swoich członków w głosowaniu tajnym, nie później niż w ciągu 2 
miesięcy od dnia wyborów Rady Osiedla.

2. Zarząd Osiedla liczy 5 osób i składa się z przewodniczącego i członków zarządu.
3. Wyboru przewodniczącego dokonuje Rada Osiedla w tajnym głosowaniu bezwzględną 

większością głosów statutowego składu rady.
4. Rada Osiedla wybiera pozostałych członków Zarządu, na wniosek przewodniczącego, 

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w 
głosowaniu tajnym.

5. Jeżeli rada nie dokona wyboru Zarządu Osiedla w terminie określonym w ust. 1, ulega 
rozwiązaniu.

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Rady Osiedla jest reprezentowanie interesów 
mieszkańców osiedla wobec organów gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
innych instytucji i organizacji działających na terenie osiedla.

2. Do kompetencji Rady Osiedla, w szczególności należy:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub jego poszczególnych członków,
2) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla osiedla i jego mieszkańców,
3) dokonywanie okresowych ocen działalności Zarządu,
4) opiniowanie w części dotyczącej osiedla przedstawionych do konsultacji przez radę 

gminy projektów uchwał w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- przepisów prawa miejscowego,
- planu budżetu na dany rok.

§ 7. Przewodniczący Rady Osiedla:
1) organizuje i koordynuje prace Zarządu,
2) przewodniczy obradom Rady Osiedla oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a w 

szczególności wobec Wójta i Rady Gminy,
3) zwołuje zebrania Rady Osiedla i Zarządu,
4) uczestniczy w sesjach Rady Gminy z prawem zabierania głosu w sprawach 

dotyczących osiedla,
5) może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 8. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzeniom 
przewodniczy przewodniczący.

2. Zarząd w szczególności:
1) opracowuje i przedkłada Radzie Osiedla projekty uchwał w sprawach będących 

przedmiotem zebrania,
2) opracowuje i przedkłada Radzie Osiedla projekty programów pracy samorządu,
3) występuje wobec Rady Osiedla z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 

rozwiązywaniu problemów osiedla i realizacji zadań samorządu,
4) organizuje wykonanie uchwał Rady Osiedla,
5) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.



§ 9. Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie 
sprawy, które należą do jej kompetencji. Posiedzenia są jawne. W posiedzeniach maja prawo 
uczestniczyć radni Rady Gminy i zaproszeni przez przewodniczącego goście. W zebraniu 
Rady Osiedla mogą ponadto uczestniczyć mieszkańcy osiedla.

§ 10. 1. Rozstrzygnięcia podejmowane są przez radę zwykłą większością głosów w 
głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu rady o ile statut nie stanowi 
inaczej.

2. Zwykła większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów "za" jest większa 
niż liczba głosów "przeciw".

3. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów "za" jest 
większa niż suma liczby głosów "przeciw" i "wstrzymuje się".

4. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga w głosowaniu jawnym głos 
przewodniczącego obrad, a w głosowaniu tajnym następuje powtórne głosowanie.

§ 11. Z posiedzenia rady sporządza się protokół.

§ 12. Rada Osiedla może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 
ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

Rozdział III.

Gospodarka finansowa Rady Osiedla

§ 13. 1. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Osiedle gospodaruje środkami wydzielonymi do jego dyspozycji, przeznaczając te 

środki na realizacje zadań ciążących na samorządzie osiedla.

Rozdział IV.

Wybory do organów samorz ądu osiedlowego

§ 14. 1. Wybory do Rady Osiedla przeprowadza się na zebraniu mieszkańców, zwołanym 
przez Wójta.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy osiedla, którym 
przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

3. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

4. Wyboru Rady Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Rady Osiedla na zebraniu mieszkańców 
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców osiedla.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby 
mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu.

§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych 
spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca do Rady Osiedla.

2. Do zadań Komisji należy:
- przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników głosowania,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 17. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

§ 18. 1. Członkowie Rady Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
mieszkańców i mogą być przez zebranie mieszkańców odwołani przed upływem kadencji, 



jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub 
dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Odwołanie członka Rady Osiedla winno być podjęte po wysłuchaniu 
zainteresowanego.

V. Postanowienia ko ńcowe

§ 19. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

ZAŁĄCZNIKI Nr 2-6 (1) (uchylone)

ZAŁĄCZNIK Nr 7

STATUT SAMORZĄDU OSIEDLA ROSNOWO

Rozdział I.

Nazwa i teren działania

§ 1. 1. Ogół mieszkańców osiedla w Rosnowie stanowi samorząd osiedla.
2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi: Samorząd Osiedla w Rosnowie.

§ 2. 1. Samorząd Osiedla w Rosnowie nie posiada osobowości prawnej.
2. Samorząd Osiedla w Rosnowie jest jednostką pomocniczą gminy w ramach Sołectwa 

Rosnowo.
3. Samorząd Osiedla w Rosnowie działa na podstawie przepisów prawa, a w 

szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806),

- uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu 
Gminy Manowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 470),

- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren działania Samorządu Osiedla obejmuje część wsi Rosnowo tj. osiedle 
wojskowe wraz z przyległym terenem.

Rozdział II.

Organy samorz ądu osiedlowego

§ 4. 1. Organem uchwałodawczym i kontrolnym w osiedlu jest Rada Osiedla.
2. Rada Osiedla składa się z 15 członków.
3. Kadencja Rady Osiedla trwa 4 lata.
4. Wybory do Rady Osiedla powinny odbyć się nie później niż w terminie 6 miesięcy od 

daty wyboru Rady Gminy nowej kadencji.

§ 5. 1. Organem wykonawczym samorządu osiedlowego jest Zarząd Osiedla wybrany 
przez Radę Osiedla spośród swoich członków w głosowaniu tajnym, nie później niż w ciągu 2 
miesięcy od dnia wyborów Rady Osiedla.

2. Zarząd Osiedla liczy 5 osób i składa się z przewodniczącego i członków zarządu.
3. Wyboru przewodniczącego dokonuje Rada Osiedla w tajnym głosowaniu bezwzględną 

większością głosów statutowego składu rady.
4. Rada Osiedla wybiera pozostałych członków Zarządu, na wniosek przewodniczącego, 

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w 
głosowaniu tajnym.

5. Jeżeli rada nie dokona wyboru Zarządu Osiedla w terminie określonym w ust. 1, ulega 
rozwiązaniu.

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Rady Osiedla jest reprezentowanie interesów 
mieszkańców osiedla wobec organów gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 



innych instytucji i organizacji działających na terenie osiedla.
2. Do kompetencji Rady Osiedla, w szczególności należy:

1) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub jego poszczególnych członków,
2) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla osiedla i jego mieszkańców,
3) dokonywanie okresowych ocen działalności Zarządu,
4) opiniowanie w części dotyczącej osiedla przedstawionych do konsultacji przez radę 

gminy projektów uchwał w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- przepisów prawa miejscowego,
- planu budżetu na dany rok.

§ 7. Przewodniczący Rady Osiedla:
1) organizuje i koordynuje prace Zarządu,
2) przewodniczy obradom Rady Osiedla oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a w 

szczególności wobec Wójta i Rady Gminy,
3) zwołuje zebrania Rady Osiedla i Zarządu,
4) uczestniczy w sesjach Rady Gminy z prawem zabierania głosu w sprawach 

dotyczących osiedla,
5) może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 8. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzeniom 
przewodniczy przewodniczący.

2. Zarząd w szczególności:
1) opracowuje i przedkłada Radzie Osiedla projekty uchwał w sprawach będących 

przedmiotem zebrania,
2) opracowuje i przedkłada Radzie Osiedla projekty programów pracy samorządu,
3) występuje wobec Rady Osiedla z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 

rozwiązywaniu problemów osiedla i realizacji zadań samorządu,
4) organizuje wykonanie uchwał Rady Osiedla,
5) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

§ 9. Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie 
sprawy, które należą do jej kompetencji. Posiedzenia są jawne. W posiedzeniach maja prawo 
uczestniczyć radni Rady Gminy i zaproszeni przez przewodniczącego goście. W zebraniu 
Rady Osiedla mogą ponadto uczestniczyć mieszkańcy osiedla.

§ 10. 1. Rozstrzygnięcia podejmowane są przez radę zwykłą większością głosów w 
głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu rady o ile statut nie stanowi 
inaczej.

2. Zwykła większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów "za" jest większa 
niż liczba głosów "przeciw".

3. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów "za" jest 
większa niż suma liczby głosów "przeciw" i "wstrzymuje się".

4. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga w głosowaniu jawnym głos 
przewodniczącego obrad, a w głosowaniu tajnym następuje powtórne głosowanie.

§ 11. Z posiedzenia rady sporządza się protokół.

§ 12. Rada Osiedla może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 
ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

Rozdział III.

Gospodarka finansowa Rady Osiedla

§ 13. 1. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Osiedle gospodaruje środkami wydzielonymi do jego dyspozycji, przeznaczając te 

środki na realizacje zadań ciążących na samorządzie osiedla.

Rozdział IV.



Wybory do organów samorz ądu osiedlowego

§ 14. 1. Wybory do Rady Osiedla przeprowadza się na zebraniu mieszkańców, zwołanym 
przez Wójta.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze maja wszyscy mieszkańcy osiedla, którym 
przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

3. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

4. Wyboru Rady Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Rady Osiedla na zebraniu mieszkańców 
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców osiedla.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby 
mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu.

§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych 
spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca do Rady Osiedla.

2. Do zadań Komisji należy:
- przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników głosowania,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 17. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

§ 18. 1. Członkowie Rady Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
mieszkańców i mogą być przez zebranie mieszkańców odwołani przed upływem kadencji, 
jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub 
dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Odwołanie członka Rady Osiedla winno być podjęte po wysłuchaniu 
zainteresowanego.

V. Postanowienia ko ńcowe

§ 19. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

ZAŁĄCZNIK Nr 8 (2) (uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr 9 (3) (uchylony)
Przypisy:
1) Załączniki nr 2-6 uchylone przez § 2 uchwały nr XXXI/191/2005 z dnia 24 marca 2005 r. 
(Zacho.2005.46.1089) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 czerwca 2005 r.
2) Załącznik nr 8 uchylony przez § 2 uchwały nr XXXI/191/2005 z dnia 24 marca 2005 r. 
(Zacho.2005.46.1089) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 czerwca 2005 r.
3) Załącznik nr 9 uchylony przez § 2 uchwały nr XXXI/191/2005 z dnia 24 marca 2005 r. 
(Zacho.2005.46.1089) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 czerwca 2005 r.


