UCHWAŁA NR II/50/18
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
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 Słoneczne, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały
nr XXIX/785/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla
Miejskiego Słoneczne, wprowadza się następujące zmiany:
a) § 12 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 12. 1. Kadencja Rady trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.”,
b) § 72 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 kratce z lewej strony obok nazwisk
najwyżej tylu kandydatów, ile wynosi bezwzględna większość statutowego składu Rady.
2. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów.
3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce
z lewej strony obok nazwisk więcej kandydatów niż bezwzględna większość statutowego składu
Rady lub nie postawiono znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego
kandydata.”,
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.”.
§ 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 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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