
UCHWAŁA NR L/960/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 6 lutego 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedla 
Skolwin w Szczecinie, w przedmiocie zmiany granic miasta

Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1 i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; 
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441); Rada Miasta Szczecin, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie 
Osiedla Skolwin w Szczecinie sprawie zmiany granic miasta, przez wyłączenie z Gminy Miasto 
Szczecin części obszaru, określonego w załączniku graficznym nr 1 do uchwały.

2. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się następującej treści pytanie "Czy jesteś
za zmianą granic Gminy Miasto Szczecin, polegającą na wyłączeniu z miasta terenów osiedla 
rzemieślniczego przy ul. Ofiar Stutthofu, zabudowy mieszkalnej przy ul. Przęsocińskiej 11 wraz 
z częścią Parku Leśnego Mścięcino oraz terenów położonych pomiędzy linią kolejową
a zabudowaniami zlokalizowanymi przy ulicach: Jesionowej, Nadbrzeżnej, Palmowej
i Asfaltowej w Policach".

§ 2. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie 
Osiedla Skolwin  w Szczecinie, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.

2. Wykaz osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacji sporządza Prezydent Miasta 
Szczecin.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się na zebraniu mieszkańców Osiedla  Skolwin w Szczecinie

§ 4. 1. W czasie zebrania mieszkańcy Osiedla Skolwin w Szczecinie winni być 
wyczerpująco poinformowani o sprawie będącej przedmiotem konsultacji, a następnie
po dyskusji, w ramach której winni uzyskać wszelkie wyjaśnienia, mogą wyrazić swoją opinię.

2. Wyrażenie opinii polegać będzie na zakreśleniu przez mieszkańców rubryki "TAK" lub 
"NIE" lub "Wstrzymuję się od głosu" na ankietach według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do uchwały.

§ 5. Termin, miejsce przeprowadzenia konsultacji, skład osobowy komisji do spraw 
przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki konsultacji, określi 
Prezydent Miasta Szczecin w formie zarządzenia.

§ 6. 1. Zebranie mieszkańców w celu przeprowadzenia konsultacji zwołuje Prezydent Miasta 
Szczecin.

2. Ogłoszenie o zebraniu winno być dokonane, co najmniej na 7 dni przed terminem 
zebrania, poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczecin,
w siedzibie Rady Osiedla Skolwin w Szczecinie oraz w prasie lokalnej.



§ 7. Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Szczecin złoży Radzie Miasta 
Szczecin pisemne sprawozdanie w terminie do 13 marca 2006 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr L/960/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 6 lutego 2006 r.

ANKIETA

Pytanie: 

"Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Gminy Miasto Szczecin polegającą, na wyłączeniu z miasta 
terenów osiedla rzemieślniczego przy ul. Ofiar Stutthofu, zabudowy mieszkalnej przy
ul. Przęsocińsklej 11 wraz z częścią Parku Leśnego Mścięcino oraz terenów położonych 
pomiędzy linią kolejową a zabudowaniami zlokalizowanymi przy ulicach: Jesionowej, 
Nadbrzeżnej, Palmowej i Asfaltowej w Policach".

  tak     nie    wstrzymuje się od głosu

Informacja
Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem  X" w kratce. 
Postawienie znaku "X" w więcej niż jednej kratce powoduje nieważność głosu. 


