UCHWAŁA NR XV/145/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyboru członka Zarządu Osiedla "Mątwy" w Inowrocławiu
Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz § 21 ust. 9 w zw. z § 29 ust. 1 uchwały nr XXII/303/2012 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie statutu Osiedla „Mątwy” w
Inowrocławiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 1334) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyboru członka Zarządu Osiedla „Mątwy”
w Inowrocławiu.
§ 2. Wybór, o którym mowa w § 1, należy przeprowadzić do dnia 31 stycznia
2016 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z przyjęciem przez Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla „Mątwy” w
Inowrocławiu uchwały nr 3/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji
Pana Mariusza Giczkowskiego z członkostwa w Zarządzie Osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu,
konieczne jest uzupełnienia składu tego organu.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
ogólne zebranie wybiera zarząd osiedla; art. 36 ust. 2 stosuje się odpowiednio
(przewodniczący oraz członkowie zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców osiedla
uprawnionych do głosowania).
Przepisy Statutu Osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu dopuszczają możliwość
uzupełnienia składu Zarządu Osiedla w szczególności w razie rezygnacji członka (§ 21).
W myśl przepisu ust. 8 uzupełnienie składu Zarządu w przypadku rezygnacji członka, a także
w razie śmierci lub utraty prawa wybieralności przez członka Zarządu następuje w ten
sposób, że Ogólne Zebranie Mieszkańców podejmuje uchwałę o wstąpieniu na zwolnione
miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił
prawa wybieralności. W razie braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu w sposób
określony w ust. 8, uzupełnienie składu Zarządu następuje w trybie określonym w ust. 3, tj.
Przewodniczącego Zarządu oraz Zarząd wybierają mieszkańcy Osiedla, uprawnieni do
głosowania i obecni na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców, zwykłą większością głosów,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Ze względu na brak możliwości uzupełnienia składu Zarządu Osiedla „Mątwy” w
Inowrocławiu w sposób określony wyżej, należało zarządzić wybór członka Zarządu Osiedla.
Zarządzenie wyborów oraz wskazanie terminu, do którego winny być one
przeprowadzone należy – zgodnie z postanowieniami Statutu Osiedla – do Rady Miejskiej
Inowrocławia.
Ustalenie terminu przeprowadzenia wyborów (określenie miejsca, dnia i godziny
rozpoczęcia Ogólnego Zebrania Mieszkańców) należy do Prezydenta Miasta Inowrocławia.
W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne. Inicjatorem
wywołania uchwały jest Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia.
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