Uchwała Nr XII/161/07
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zmiany statutu Osiedla Pana Tadeusza

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami,
Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie Osiedla Pana Tadeusza przyjętym uchwałą nr IX/132/03 Rady Miejskiej
w Dębicy z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli, jako
załącznik nr 7, wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Osiedle utworzone zostało w celu pogłębienia więzi między organami gminy, a
mieszkańcami, dla lepszego poznania opinii społecznej, przeprowadzania konsultacji
i uaktywnienia społeczności osiedlowej.”
2) Zmienia się § 1 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
Obszar Osiedla obejmuje: ul. Rzemieślnicza, ul. Żołędziowa, ul. Pana Tadeusza, ul.
Szkotnia, ul. Cwena, ul. Cisowa, ul. Polna od 1 do obwodnicy, ul. Poddęby nr parzyste, ul.
Wielopolska od 42 do ul. Lwowskiej (parzyste) i od 41 do 71 (nieparzyste), ul.
Gawrzyłowska od 1 do ul. Lwowskiej.
3) W § 4 po ust. 3, dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„ 3a. Reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla przed organami miasta oraz
innymi instytucjami działającymi na terenie Osiedla.”
4) W § 4 po ust. 10, dodaje się ust. 11, 12, 13 i 14 w brzmieniu:
„11. Propagowanie zasad współżycia społecznego oraz dbanie o mienie będące
przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców.
12. Organizowanie mieszkańców w celu utrzymania ładu, porządku i czystości na
Osiedlu.
13. Występowanie do właściwych organów miasta z wnioskiem w sprawie nadania
tytułów, nagród i innych wyróżnień w oparciu o obowiązujące przepisy.
14. Składanie przez Zarząd Osiedla i jego Przewodniczącego rocznego sprawozdania
z działalności na spotkaniu z mieszkańcami, które zorganizowane zostaje najpóźniej
w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego”.

