
UCHWAŁA NR XLVIII/937/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 12 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Radogoszcz. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), Rada 
Miejska w Łodzi 

uchwala, co następuje: 
§ 1. 1. W statucie jednostki pomocniczej Miasta Łodzi Osiedla Radogoszcz, stanowiącym załącznik 

do uchwały Nr XCII/1678/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2102), wprowadza się następujące zmiany: 

1) we wszystkich przypadkach w wyrażeniach: ,,Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi”, 
,,Przewodniczący Rady Osiedla”, ,,Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla”, ,,Przewodniczący 
Zarządu Osiedla” i ,,Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla”, wyrazy ,,Przewodniczący” 
i ,,Zastępca Przewodniczącego” zapisuje się z małej litery; 

2) w § 5 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

,,17) opiniowanie wykonania budżetu Miasta w zakresie zadań dotyczących Osiedla.” ; 

3) w § 13 ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

,,12) występowanie do kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz 
kierowników miejskich jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji w sprawach 
dotyczących Osiedla;”; 

4) § 24 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 24. Obsługę finansowo-księgową i prawną organów Osiedla zapewnia Prezydent Miasta 
Łodzi.”; 

5) w  § 27 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Przewodniczący Rady Osiedla zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Łodzi uchwał Rady Osiedla w ciągu 14 dni od ich podjęcia. 

2. Przewodniczący Zarządu Osiedla zobowiązany jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta Łodzi 
uchwał Zarządu Osiedla w ciągu 14 dni od ich podjęcia.”;

6) § 30 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 30. W sprawach ustroju Osiedla nieuregulowanych niniejszym statutem mają odpowiednio 
zastosowanie postanowienia 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 

Id: 47BDFB93-C51D-48EE-B420-3D8FBA0F436C. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————



poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. 
poz. 567), przepisy działów: I i VII ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, 
Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849) 
oraz Statutu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860).”. 

2. Załączniki nr 1 i 2 do statutu osiedla otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały. 

3. W załączniku nr 3 do statutu osiedla wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta Łodzi, w siedzibach rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi  - osiedli, a także 
poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Łodzi, najpóźniej w 53 dniu przed dniem wyborów.”; 

2) w  § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) obwodowe komisje do spraw wyborów rady osiedla.”; 

3) § 10 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 10. Zasady i tryb powoływania, działania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek 
pomocniczych Miasta Łodzi i obwodowych komisji do spraw wyborów rady osiedla oraz zasady 
wynagradzania członków komisji określa Rada Miejska w Łodzi w odrębnych uchwałach.”; 

4) § 11 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 11. Obsługę wyborów zapewnia zespół powołany przez Prezydenta Miasta Łodzi.”; 

5) w § 13 ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

,,1. Listy kandydatów na członków Rady zgłasza się do zespołu, o którym mowa w § 11.”; 

6) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Zgłaszający listę kandydatów na członków Rady mogą wyznaczyć mężów zaufania do 
obwodowych komisji do spraw wyborów rady osiedla.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta 
Łodzi, za pośrednictwem zespołu, o którym mowa w § 11, wydaje mężowi zaufania 
zaświadczenie uprawniające go do obecności w lokalu obwodowej komisji do spraw wyborów 
rady osiedla w czasie wykonywania przez nią czynności wyborczych.”; 

7) § 21 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 21. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji do spraw wyborów rady osiedla.”; 

8) § 23 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 23. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja do spraw wyborów rady osiedla 
sprawdza, czy spełnione są warunki do prawidłowego przeprowadzenia wyborów, czy urna jest 
pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje.”; 

9) § 25 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 25. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym 
powinni być obecni: przewodniczący obwodowej komisji do spraw wyborów rady osiedla albo 
wiceprzewodniczący lub sekretarz i co najmniej jeden członek komisji.”; 
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10) w § 26: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji do spraw 
wyborów rady osiedla dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego 
tożsamości i miejsca zamieszkania.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Obwodowa komisja do spraw wyborów rady osiedla wpisuje dane wyborcy (imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość) na listę 
wyborców.”; 

11) w § 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Wszelkie skreślenia, dopiski poczynione na karcie do głosowania oraz znaki inne niż x na 
karcie nie będą brane pod uwagę przez obwodową komisję do spraw wyborów rady osiedla.”; 

12) § 29 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 29. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, przewodniczący obwodowej komisji do spraw 
wyborów rady osiedla w obecności członków komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
przystępuje do liczenia kart do głosowania, ustalenia głosów ważnych i obliczenia głosów 
oddanych na poszczególne listy i kandydatów.”; 

13) w § 30: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obwodowa komisja do spraw wyborów rady osiedla sporządza w trzech egzemplarzach 
protokół głosowania zawierający liczbę: 

1) wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

2) oddanych kart do głosowania; 

3) kart nieważnych; 

4) kart ważnych; 

5) głosów nieważnych; 

6) głosów ważnie oddanych na każdą listę kandydatów; 

7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Protokół głosowania podpisują wszyscy członkowie obwodowej komisji do spraw 
wyborów rady osiedla obecni przy jego sporządzaniu.”; 

14) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji do spraw wyborów rady 
osiedla, Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi ustala wyniki 
głosowania i wyborów dla okręgu wyborczego poprzez ustalenie: 

1) liczby ważnych głosów oddanych na poszczególne listy; 

2) kolejności kandydatów w obrębie poszczególnych list kandydatów na podstawie liczby 
uzyskanych ważnych głosów; 

3) podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów w sposób następujący: 
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a) liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym dzieli się 
kolejno przez 1; 2; 3; 4; 5 i dalej, aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów 
da się     uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do 
rozdzielenia między listy, 

b) każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób 
szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych; 

4) składu osobowego Rady.”;

15) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta 
Łodzi o wynikach wyborów ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi, w siedzibach 
rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli, a także poprzez opublikowanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łodzi 

Tomasz KACPRZAK
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Załącznik Nr 1 do Uchwały 

Nr XLVIII/937/12 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 12 września 2012 r. 

Załącznik Nr 1 do Statutu Osiedla Radogoszcz 

Opis granic Osiedla Radogoszcz. 
Granica Osiedla przebiega: 

- wzdłuż torów kolejowych trasy Łódź - Kaliska - Zgierz (od rzeki Sokołówki do granicy miasta), 

- granicą miasta (od torów kolejowych trasy Łódź - Kaliska - Zgierz do torów kolejowych trasy Łódź 
Widzew - Zgierz), 

- wzdłuż torów kolejowych trasy Łódź Widzew - Zgierz (od granicy miasta do ul. Łagiewnickiej), 

- ul. Łagiewnicką (od torów kolejowych trasy Łódź Widzew - Zgierz do al. Sikorskiego), 

- al. Sikorskiego (od ul. Łagiewnickiej do ul. Bema), 

- ul. Bema (od al. Sikorskiego do ul. Zgierskiej), 

- ul. Zgierską (od ul. Bema do ul. św. Teresy), 

- ul. św. Teresy (od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy), 

- al. Włókniarzy (od ul. św. Teresy do rzeki Sokołówki), 

- rzeką Sokołówką (od al. Włókniarzy do torów kolejowych trasy Łódź Kaliska - Zgierz). 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały 

Nr XLVIII/937/12 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 12 września 2012 r. 

Załącznik Nr 2 do Statutu Osiedla Radogoszcz 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: 47BDFB93-C51D-48EE-B420-3D8FBA0F436C. Podpisany




