INFORMACJA
z przebiegu Ogólnych Zebrań Mieszkańców dotyczących wyboru organów
wykonawczych (Zarządów) jednostek pomocniczych – Osiedli
na kadencję 2019-2023 w m. Działdowo

1. Ogólne Zebrania Mieszkańców w przedmiocie niniejszej informacji, będąc organem
uprawnionym, zwołał Burmistrz Miasta Działdowo w formie zarządzeń: nr 9/2019 z dnia
5 lutego 2019 r. i nr 23/2019 z dnia 5 marca 2019 r., tym drugim z zarządzeń, dla powtórnego
odbycia zebrań wyborczych w Osiedlach Nr 6, 8, 9, 12 i 13, nieskutecznych z uwagi na niską
frekwencję w pierwszych terminach.
2. Do zawiadomień mieszkańców, oprócz wymaganej formy, tj. obwieszczeń, wykorzystano
posiadany przez miasto system informacji SMS.
3. W pierwszych i powtórnych terminach skutecznie wybrano Zarządy w 9 –ciu Osiedlach,
i tak: Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 i 11 zaś 4-y Osiedla, tj.: Nr: 8, 9, 12 i 13, w kadencji 20192023, nie będą posiadać organu wykonawczego. Tendencja nieskuteczności zebrań
wyborczych w Osiedlach Nr: 8, 9 i 13 utrzymuje się od 3-4 kadencji, tj. od 12-16 lat.
4. Frekwencja na zebraniach, generalnie rzecz ujmując, była bardzo niska i wahała się,
w indywidualnym (osiedlowym) wymiarze, pomiędzy 31 osób w Osiedlu Nr 1 do 3 osób
w Osiedlu Nr 8.
Łącznie w zebraniach wzięło udział 226 uprawnionych mieszkańców, co stanowi 1,34%
ogółu uprawnionych (16.895 wyborców).
5. Odnotowania wymagają także dwa następujące fakty:
5.1. pierwszy – na 10 (dziesięciu) dotychczasowych Przewodniczących Zarządów Osiedli,
6 (sześciu) z nich zachowało funkcję, i są to:
5.1.1. Olszewski Andrzej – Osiedle Nr 2,
5.1.2. Zieliński Wojciech – Osiedle Nr 3,
5.1.3. Macek Wanda Osiedle Nr 4,
5.1.4. Szczypiński Adam – Osiedle Nr 5,
5.1.5. Olszewska Teresa - Osiedle Nr 6,
5.1.6. Nicgorski Wiesław - Osiedle Nr 10,
zaś 3 (trzech) jest nowych, i są to:
5.1.7. Jurkowski Waldemar – Osiedle Nr 1,
5.1.8. Nąć Tomasz
- Osiedle Nr 7,
5.1.9. Michalska Grażyna - Osiedle Nr 11;

5.2. drugi – w jednym przypadku – dot. Osiedla Nr 2, usiłowano pisemnie (w formie
skanu lub zdjęcia tego pisma) zgłosić kandydaturę osoby na funkcję w Zarządzie Osiedla
Nr 2 nieuczestniczącej w zebraniu; usiłowano, bo ostatecznie taki wniosek nie był
formalnie zgłoszony, rozpatrywany i głosowany.
W tej niemającej miejsca w dotychczasowej praktyce wyborczej zarządów osiedli
sytuacji, na przyszłość, Rada Miasta Działdowo, moim zdaniem, powinna:
5.2.1. zająć stanowisko interpretacyjne w sprawie zaistniałego kazusu, gdyż zgodnie
z postanowieniami § 20 ust. 3 statutów Osiedli do Rady w sprawach spornych
należy dokonywanie wiążącej interpretacji tych statutów, lub
5.2.2. wręcz zainicjować dodanie do statutowych zasad wyborczych w Osiedlach
regulacji zezwalającej na praktykę wynikającą z omawianego kazusu.

Sekretarz Miasta Działdowo
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