Projekt
z dnia 22 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia .................... 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Osiedla nr 1 Mścięcino w Policach
Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2020 r. poz. 713, 1378) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie statutu
Osiedla nr 1 Mścięcino w Policach § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16. 1. Jeżeli liczba przyjętych przez komisję
skrutacyjną zgłoszonych kandydatów na członków Rady jest mniejsza od statutowej liczby członków Rady,
wyborów nie przeprowadza się.
2. O przyczynie nieprzeprowadzenia wyborów Burmistrz informuje mieszkańców w drodze obwieszczenia
publikowanego w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim, w siedzibie Rady Osiedla oraz na stronie internetowej Gminy Police.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od daty wyborów Rada Miejska zarządza
przeprowadzenie kolejnych wyborów do Rady ".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym organizację i zakres
działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.
Rada Miejska w Policach uchwałą Nr XXVI/253/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku przyjęła statut Osiedla nr
1 Mścięcino w Policach.
Konieczność zmiany statutu spowodowana jest treścią
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Zachodniopomorskiego dotyczącego analogicznych zapisów w statutach sołectw.
Pierwotna treść § 16 dopuszczała możliwość nieprzeprowadzania głosowania w sytuacji, kiedy liczba
zgłoszonych kandydatów była równa statutowej liczbie członków Rady i uznania ich za wybranych.
Pomimo że Wojewoda Zachodniopomorski nie zakwestionował zgodności z prawem tych zapisów w statucie
Osiedla Mścięcino, proponuje się je uchylić. Nieważność analogicznych zapisów została bowiem stwierdzona
i statutach innych jednostek pomocniczych Gminy Police (statuty sołectw).
W dniach od ......do........ trwały konsultacje w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 1 Mścięcino w Policach.

Id: 082BA928-5937-4C6E-AF6D-C0E1211C77C9. projekt

Strona 1

