
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie odwołania Rady Osiedla Rzochów oraz wyznaczenia miejsca i terminu ponownych 
wyborów Rady 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm), § 38 ust. 1 i 4 oraz § 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Rzochów 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIII/392/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 września 
2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Rzochów w Mielcu (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 
z 2014, poz. 2652) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Odwołuje się  Radę Osiedla Rzochów obecnej kadencji. 

§ 2.  

1. Wyznacza się termin ponownych wyborów Rady Osiedla Rzochów na dzień ...... 2022 r. 

2. Wybory ponowne, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w Szkole Podstawowej 
Nr 12 w Mielcu. 

§ 3.  

W celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów ponownych , o których mowa w §2, wyznacza 
się radnego Rady Miejskiej w Mielcu - Pana/ią ............................ do pracy w komisji wyborczej. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 5.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2022 r. 

Uzasadnienie  

Osiedle Rzochów jest jednostką pomocniczą Gminy Miejskiej Mielec i na podstawie art. 35 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym działa w oparciu o statut osiedla Rzochów nadany 
uchwałą Nr XLIII/392/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 września 2014 r. (dalej: Statut). 

Zgodnie z §38 ust. 1 Statutu, odwołanie Rady w trakcie kadencji może nastąpić przez Radę Miejską 
na wniosek podpisany przez co najmniej 10% wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach 
Rady. Inicjatorzy zbierania podpisów pod wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 są zobowiązani 
zawiadomić Radę Miejską o swoim zamiarze i dostarczyć podpisy w wymaganej ilości w terminie do 
60 dni od daty zawiadomienia Rady Miejskiej. 

W dniu 13 września 2022 r. Rada Miejska w Mielcu została zawiadomiona o zamiarze wystąpienia 
przez mieszkańców osiedla Rzochów z wnioskiem o odwołanie Rady Osiedla Rzochów obecnej 
kadencji. W zawiadomieniu wskazano, że na zebraniu społeczności osiedla Rzochów, które odbyło się 
w dniu 10 września 2022 r. podjęta została decyzja o wszczęciu procedury odwołania obecnej Rady 
Osiedla Rzochów. W dniu 17 października 2022 r. inicjatorzy dostarczyli Radzie Miejskiej w Mielcu 
listy z podpisami osób popierających wniosek o odwołanie Rady Osiedla Rzochów. 

Rada Miejska w Mielcu w oparciu o dane z rejestru mieszkańców miasta Mielca przekazane przez 
Prezydenta Miasta Mielca ustaliła, że spośród 131 podpisów, 118 zostało złożonych przez osoby 
uprawnione do głosowania w wyborach Rady Osiedla Rzochów, zatem wniosek o odwołanie Rady 
Osiedla Rzochów spełnia wymogi określone w §38 ust. 1 Statutu. 

Stosownie do treści §38 ust. 3 Statutu Rada Miejska w Mielcu uchwałą nr LIII/524/2022 z dnia 
27 października 2022 r. zawiadomiła Radę Osiedla Rzochów o złożeniu wymaganej ilości podpisów 
pod wnioskiem o odwołanie Rady Osiedla Rzochów. 

Przepis §38 ust. 4 Statutu stanowi, że Rada Miejska w Mielcu na najbliższym posiedzeniu odwołuje 
Radę Osiedla i wyznacza miejsce oraz termin ponownych wyborów. Z kolei §26 ust. 1 Statutu stanowi, 
że wybory do Rady przeprowadza Komisja, w skład której wchodzą: 1) radny Rady Miejskiej, 2) 
przedstawiciel Urzędu Miejskiego, 3) przedstawiciel ustępującej Rady, 4) przedstawiciel administracji 
mieszkaniowej Osiedla. Poszczególnych członków komisji wyznaczają wymienione  w ust. 1 organy 
i instytucje (§26 ust. 2). 

Z uwagi na fakt, że wniosek o odwołanie Rady Osiedla Rzochów został podpisany przez co najmniej 
10% wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Rady, Rada Miejska w Mielcu stosownie do 
brzmienia §38 ust. 4 zobligowana jest do odwołania Rady Osiedla Rzochów obecnej kadencji. 

Wobec powyższego Rada Miejska w Mielcu postanowiła o odwołaniu Rady Osiedla Rzochów, 
wyznaczyła termin i miejsce ponownych wyborów tej Rady oraz wskazała przedstawiciela Rady 
Miejskiej w Mielcu do pracy w komisji wyborczej. 
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