
Uchwała nr XI/76/2003
Rady Miejskiej w Chełmku

z dnia 9 października 2003 r.
 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/232/2001 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 marca 2001 roku w
sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą „Stare Miasto”

 

 

            Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), § 10 ust. 2 Statutu Gminy Chełmek, ogłoszonego uchwałą Nr
XXIII/150/96 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 marca 1996 r (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z
dnia 10.06.2003 r. Nr 139, poz. 1869) 
Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie  Osiedla  Miasta  Chełmek  p.n.  „Stare  Miasto”,  uchwalonego  uchwałą  nr  XXXI/232/2001Rady
Miejskiej w Chełmku z dnia 14 marca 2001 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 ust. 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1/ podejmowanie uchwał i wnioskowanie do Burmistrza Chełmka lub Rady Miejskiej o rozwiązanie spraw

dotyczących:

    a/  budowy i remontów infrastruktury w osiedlu (np. dróg, kanalizacji, parkingów, placów zabaw),

b/   kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku,
c/   zdrowia i spraw socjalno - bytowych (ochrony środowiska),
d/   ładu i porządku,”

 

2) w § 20 dodaje się ust. 4: 

„Zarząd Osiedla „Stare Miasto” posługuje się następującymi pieczątkami o brzmieniu:

a/. Zarząd Osiedla Miasta Chełmek p.n. „Stare Miasto”
b/. Przewodniczący Zarządu (imię i nazwisko...........) ”

 

3) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„o odwołanie mogą występować:

a/. Rada Miejska lub Burmistrz w przypadku działalności niezgodnej z prawem lub wygaśnięcia mandatu
tj. 

-     pisemnego zrzeczenia,
-          utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów, 
-          prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,
-          śmierci 
b/.  mieszkańcy  osiedla,  których  wniosek  uzyskał  co  najmniej  150  podpisów  uprawnionych  do

głosowania.

 

§ 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:



 „  w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu uzupełnienie członka zarządu następuje o osobę,

która uzyskała największą liczbę głosów w pierwszych wyborach”

 

4) § 18 podpunkt c/. otrzymuje brzmienie: 

„c/. występowanie do Burmistrza Chełmka i Rady Miejskiej z wnioskami w sprawach, o których mowa w § 4, 

a których załatwienie przekracza możliwości organów osiedla.”

 

5) § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opiniowanie spraw skierowanych przez Burmistrza Chełmka.”

 

6) W § 19 dodaje się ust. 5 o treści:

„5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Osiedla.” 

 

§ 2

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Jeleń


