
UCHWAŁA NR XXIII/714/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z dnia 12 października 
2020 r. w sprawie odwołania członka zarządu oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie - 
Niemierzyn z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania członka zarządu 

Na podstawie § 46 ust. 4 Statutu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr VI/189/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2019 r., poz. 3021); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr 43/20 Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z dnia 12.10.2020 r. 
w sprawie odwołania członka zarządu z powodu jej niezgodności z prawem. 

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr 44/20 Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z dnia 12.10.2020 r. 
w sprawie powołania członka zarządu z powodu jej niezgodności z prawem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
UZASADNIENIE 

Zgodnie z § 46 ust. 2 Statutu Miasta Szczecin Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad 
działalnością organów jednostki pomocniczej oraz zgodnie z § 46 ust. 4 Statutu Miasta Szczecin 
Komisja Rewizyjna może w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały jednostki pomocniczej 
wystąpić do Rady Miasta o jej uchylenie z powodu niezgodności z prawem. Decyzja Rady Miasta 
w tej sprawie jest ostateczna. Przedmiotowe uchwały zostały podjęte z naruszeniem przepisu 
§ 21 ust. 1 Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn, który mówi, że Rada może odwołać 
członka zarządu na posiedzeniu zwołanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty złożenia 
wniosku. W omawianym przypadku podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka zarządu nastąpiło 
na wniosek Przewodniczącego, który w dniu 5 października 2020 r. przekazał go Radnym poprzez 
zamieszczenie punktu w porządku obrad posiedzenia Rady Osiedla. Wniosek został poddany pod 
głosowanie na posiedzeniu w dniu 12 października 2020 r., wskutek czego nie dotrzymano terminu 
14 dni od daty złożenia wniosku, do daty poddania go pod głosowanie, co stanowi przesłankę do 
uchylenia przedmiotowych uchwał. 

  

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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