UCHWAŁA NR 711/XL/2022
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 518/XXX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka - Rad Mieszkańców Osiedli.
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 ze zm.) oraz § 11 Statutów Osiedli Miasta Płocka stanowiących załączniki od nr 1 do nr 21 do
uchwały nr 527/XXXI/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów
osiedli Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2021 r. poz. 5083) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 518/XXX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka - Rad Mieszkańców Osiedli wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Wybranym może być każdy, komu przysługuje czynne prawo
wyborcze do danej rady osiedla, z wyjątkiem członków komisji wyborczych w danym osiedlu oraz osób
skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe„.
2. W § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, pisemne oświadczenie o niekaralności za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w karcie zgłoszenia w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru członka rady osiedla„.
3. W § 49 dodaje się ust. 4 o treści: "4. Jeżeli w wyniku zarządzenia wyborów uzupełniających, o których
mowa w ust. 3 z zachowaniem procedur § 26, na danym osiedlu nie zostanie zgłoszona wymagana liczba
kandydatów pozwalających na uzupełnienie składu rady osiedla do 15 osób, wyborów nie przeprowadza się,
a rada osiedla ulega rozwiązaniu z dniem wydania obwieszczenia o jakim mowa w § 26 ust. 2. Rozwiązanie
rady równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów Osiedla".
4. W § 49 dodaje się ust. 5 o treści: "5. Jeżeli w wyniku wyborów uzupełniających nie dokona się
uzupełnienia składu rady osiedla do 3/4 jego ustawowego składu, to rada ulega rozwiązaniu z dniem wydania
obwieszczenia o jakim mowa w § 46 ust. 1. Rozwiązanie Rady równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich
organów Osiedla".
5. W § 49 dodaje się ust. 6 o treści: „6. Jeżeli w ciągu kolejnych 6 miesięcy licząc od ostatniej
prawomocnej sesji rady osiedla, nieusprawiedliwiona absencja radnych uniemożliwia odbycie prawomocnej
sesji rady, to na wniosek 1/4 składu rady lub przewodniczącego rady, Miejska Komisja Wyborcza stwierdza
wygaśnięcie mandatu tych członków rady, których absencja we wskazanym okresie wynosiła 100%".
6. W § 49 dodaje się ust. 7 o treści: "7. Miejska Komisja Wyborcza wnioskuje do Rady Miasta Płocka
o rozwiązanie rady osiedla w drodze uchwały, jeżeli rada nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z §
17 statutu osiedla w okresie dwóch kolejnych kwartałów. Rozwiązanie Rady równoznaczne jest
z rozwiązaniem wszystkich organów Osiedla".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka i Prezydentowi Miasta
Płocka - każdemu według posiadanych kompetencji.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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