Projekt Nr BRM.0006............2018

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia .................... 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Zawodzie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 91 ust. 4 Statutu Miasta Ustroń stanowiącego załącznik do uchwały Nr
L/548/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń (tj. Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2016 r., poz. 3253) , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
Rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr XVII/191/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla
Zawodzie wprowadza się następujące zmiany:
1. § 8 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Wymagane kworum dla ważności Ogólnego Zebrania Mieszkańców, na którym odbywają się wybory
Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu wynosi co najmniej 3% (według stanu na dzień
zebrania) mieszkańców Osiedla posiadających prawo wybierania .”
2. W § 8 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 6 Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w II
terminie, tj. w tym samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu, przy czym, aby
zebranie w II terminie było ważne, wystarczająca jest obecność mieszkańców Osiedla posiadających prawo
wybierania w liczbie 3% pomniejszonej o 20%. W przypadku, gdy liczba ta nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla
się ją w górę do pełnej liczby.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE
W nawiązaniu do pisma Przewodniczących Zarządów Osiedli z dnia 2 października 2017 r. oraz zgodnie z
wnioskiem nr 27/2017 Komisji Koordynacyjnej Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
zapisów w statutach Osiedli dot. wyborów do Zarządów Osiedli proponuje się zmianę zapisów polegających na
zmniejszeniu wymaganego kworum dla ważności Ogólnego Zebrania Mieszkańców, na którym odbywają się wybory
Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków w II terminie. Zmiana dotyczy pomniejszenia 3% progu o
20% liczby mieszkańców Osiedla posiadających czynne prawo wyborcze. W przypadku, gdy liczba ta nie będzie
liczba całkowitą, proponuje się ją zaokrąglić w górę do pełnej liczby.
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