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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada
Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Osiedla Miejskiego Osów, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały nr
XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego
Osów, wprowadza się następujące zmiany:
a) §12 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 12. 1. Kadencja Rady trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.”,
b) §72 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 72. 1. Wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając na karcie do głosowania
znak “x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratkach z lewej strony obok nazwisk
najwyżej tylu kandydatów, ile wynosi statutowy skład Rady.”,
c) §44 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 44. 1. Wybory do Rady zarządza Rada Miasta w drodze uchwały, wyznaczając ich termin
na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni
przed upływem kadencji Rady.”,
d) §46 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 46. 1. MKW w składzie dziewięcioosobowym, powołuje, najpóźniej w 60 dniu przed
dniem wyborów w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Szczecina.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 3. Postanowienie § 1 lit. a, nie będzie miało zastosowania do Rady Osiedla bieżącej kadencji.
§ 4. Uchwała
wchodzi
w życie
po
upływie
14 dni
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: 93716CE7-270E-4CAA-821B-99143280D157. Projekt

od

dnia
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Uzasadnienie
Radni Rady Miasta Szczecin, którzy jednocześnie są Radnymi Rad Osiedla złożyli do Prezydenta
Miasta wniosek o wszczęcie konsultacji społecznych w sprawie zmian wybranych zapisów statutów
Osiedli Miejskich. Wniosek obejmuje propozycje wprowadzające:
- wydłużenie kadencji Rady Osiedla z czterech lat do pięciu, zgodnie z wprowadzonymi przepisami
ustawowymi dla rad gmin,
- zmiany w zasadach i trybie przeprowadzania wyborów do Rad Osiedla, umożliwiającej wyborcy
oddawanie głosu na większą niż tylko 1 liczbę kandydatów, a jednocześnie nie większą niż liczba
członków Rady,
- zmiany w regulacjach dotyczących powołania Miejskiej Komisji Wyborczej, które zakładają, iż
powołanie będzie oparte na decyzji Prezydenta Miasta. Jednocześnie przewiduje się, iż wybór osób
wchodzących w skład Miejskiej Komisji Wyborczej nie będzie ograniczony li tylko do grona Radnych
Rady Miasta, tak jak ma to miejsce wg obowiązujących zapisów w Statutach. Ta zmiana jest
wyjściem z propozycją próby rozstrzygnięcia trwającego w poprzedniej kadencji Rady Miasta sporu
pomiędzy wybranymi Radnymi Rady Miasta, a przedstawicielami Rad Osiedla.
Rozpatrując przedmiotowy wniosek poddano równocześnie analizie obowiązujące zapisy przyjęte
Uchwałami
Rady
Miasta
w
kwietniu
2017 r.
Ta
analiza
wskazuje,
że najbliższe wybory do Rad Osiedla w 2019 r. musiałyby zostać zorganizowane w Poniedziałek
Wielkanocny 22 kwietnia. Mając to na uwadze w projektowanych zmianach przewiduje się przyjęcie
nowego zapisu, który umożliwi przeprowadzenie wyborów, w co najmniej trzech różnych terminach,
nie będących dniami świątecznymi.
Przedstawiając powyższy projekt, wnoszę o jego przyjęcie.
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