
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka 
 

Na podstawie §30 ust. 2 statutu osiedla (załącznik do Uchwały Nr XV/175/95 Rady 
Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie statutu osiedla – tekst jednolity 
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2001 r. 
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) w związku z § 6 ust. 1 i 2 
załącznika do Uchwały Nr V/133/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2007 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin 
(Ordynacja wyborcza) (Dz. Urz. Woj. Zachodn. Nr 32 poz. 473 z 15 marca 2007 r.); Rada 
Miasta Szczecin uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. Zarządza się wybory do Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka. 
 

2. Termin przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1. wyznacza się 
na dzień 29 listopada 2009 r. i ustala się kalendarz wyborczy w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w środkach 

masowego przekazu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 



 
U Z A S A D N I E N I E 

 
Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka wybrana 20 maja 2007 r. została odwołana przez 
mieszkańców w trakcie kadencji. Wolę odwołania rady wyraziły na piśmie 153 osoby 
tj. więcej niŜ 15% mieszkańców uprawnionych do głosowania. (905 osób). 
 
Na podstawie § 29 ust. 7 lit. a statutu osiedla Miejska Komisja Wyborcza potwierdziła 
odwołanie rady i w dniu 7 września br. poinformowała o tym fakcie mieszkańców osiedla. 
 
Zgodnie z § 30 ust. 2 oraz § 26 ust. 2 statutu osiedla w przypadku odwołania rady osiedla 
przez wyborców Rada Miasta zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów do rad osiedli 
oraz uchwala kalendarz wyborczy. 
 
W związku z powyŜszym Miejska Komisja Wyborcza proponuje ustalić termin wyborów 
na 29 listopada 2009 r. 
 
Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli w całości pokrywane są 
z budŜetu miasta. Szacunkowy koszt wyborów 2 tys. zł. Środki te wydatkowane zostaną 
z budŜetu Biura Rady Miasta na 2009 r. 


