Uchwała Nr XXXVII / 347 / 05
Rady Miasta Zgierza
z dnia 9 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz § 29 Statutu Miasta Zgierza na wniosek Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu, Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W § 17 Statutu Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/151/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 52, poz. 486) dodaje się ust. 4a-4j w następującym brzmieniu:
„4a. Odwołanie członków Zarządu Osiedla może nastąpić na wniosek, a w szczególności z przyczyn:
	braku możliwości pełnienia swej funkcji w Zarządzie Osiedla spowodowanej przypadkiem losowym,

naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
4b. Odwołanie przewodniczącego Zarządu Osiedla następuje na umotywowany wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Osiedla.
Głosowanie nad wnioskiem następuje na najbliższej sesji Rady, po sesji, na której złożono wniosek o odwołanie.
Odwołanie jest skuteczne, jeżeli za wnioskiem w głosowaniu tajnym opowiedziała się bezwzględna większość przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
4c. Rezygnację przewodniczącego Zarządu Osiedla przyjmuje Rada zwykłą większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.
W przypadku nie rozpatrzenia rezygnacji przez Radę rezygnację uważa się za przyjętą z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono rezygnację.
4d. Odwołanie wiceprzewodniczącego i członków Zarządu Osiedla następuje w głosowaniu tajnym na najbliższej sesji po sesji, na której złożono pisemny wniosek o odwołanie.
Wniosek o odwołanie składa przewodniczący Zarządu Osiedla.
Odwołanie jest skuteczne, jeżeli za wnioskiem opowiedziała się zwykła większość w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
4e. Rezygnację wiceprzewodniczącego i członków Zarządu Osiedla przyjmuje Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym. W przypadku nie rozpatrzenia rezygnacji przez Radę rezygnację uważa się za przyjętą z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono rezygnację.
4f. Odwołanie przewodniczącego Zarządu Osiedla jest równoznaczne z odwołaniem całego składu Zarządu Osiedla.
4g. Rezygnacja przewodniczącego Zarządu Osiedla nie skutkuje odwołaniem Zarządu Osiedla.
4h. Odwołany Zarząd Osiedla działa do czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla nie dłużej jednak niż trzy miesiące.
4i. W przypadku nie powołania nowego Zarządu Osiedla kadencja Rady kończy się po upływie trzech miesięcy od dnia odwołania przewodniczącego Zarządu Osiedla.
4j. Członkowie Zarządu Osiedla nie mogą jednocześnie pełnić funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Osiedla.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza.



Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
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