UCHWAŁA Nr 454lLXlY 12014
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 17 września 2a14r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedli
w sprawie wzorów statutów osiedli na terenie Miasta Sierpca

i ań. 35 ust' 1

ustawy z dn ja B marca 1990r'
o samorządzie gminnym (tj' Dz' U. z 2013r., Nr 594 ze zm.) Rada Mie.jska Sierpca
uchwala' co następuje:

Na podstawie ań' 5a ust.2

sl
Postanawia się przeprowadzic konsu|tacje z mieszkańcami osiedli utworzonych na
terenie miasta Sierpca w sprawie WZoróW statutów tych osiedIi'

s2
1.

2.

3

Konsu|tacje okreŚlone w $ 1 po|egaÓ będą na przedłozeniu mieszkańcom
poszczegÓ|nych osiedli wzorów nowych StatutÓW tych osiedli, W celu
umozliwienia im wyrazenia pisemnych opinii w przedmiotowej sprawie,
zgłaszania uwag i propozycji do przedmiotowych wzorÓw'
Wzory statutÓw zostaną wyłozone do publicznego wg|ądu na okres '14 dni
w Urzędzie Miejskim w Sierpcu (Biuro obsługi lnteresanta iBiuro Rady) oraz
będą dostępne u poszczególnych Przewodniczących ZarządÓw osiedIi,
a takze na Stronie internetowe1 Urzędu Miejskiego w Sierpcu'
Pisemne uwagi, propozycje iopinie w sprawie wzorÓw statutÓw przy1mowane
będą w Urzędzie Miejskim w Sierpcu (Biuro obsługi lnteresanta i Biuro Racly)
oraz u Przewodniczących Zarządow osiedli w okresie ich wyłozenia i powinny
zawierac'. imię i nazwisko mieszkańca wyrazającego opinię' .1ego adres
zamieszkania, podpis oraz treścopinii Iub propozycji zmian w treściwzorcowego
statutu osied la.

s3.
Uprawnionymi do udziału w konsu|tacjach w sprawie zmiany granic osiedIi
okreś|onych w $ 1, są osoby Sta|e zamieszkałe na tych terenach, które najpÓzniej
w dniu konsu|tacji ukończyły '1B lat'

s4
Termin rozpoczęcia

i zakonczenia

konsu|tacji' skład osobowy komisji

ds' przeprowadzenia konsu|tacji araz wzor protokołu zawiera1ący wyniki
z p rzeprowadzo nych konsultacji okreŚ|i Burmistrz Miasta Sierpca w formie
zarządzenia

'

s5
BUrmistrz Miasta Sierpca zawiadomi mieszkańcow

konsu|tacji w sposÓb zwyczajowo przyjęty

o

zamiarze przeprowadzenia

s6.
1

2

Konsultacje są ważne bez względu na iloŚc osÓb w nich uczestn iczących
Rada Miejska Sierpca nie jest związana wynikami konsultacjl.

'

s7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca i Przewodniczącym
Zarządow osiedli.

sB.
Uchwała wchodzj

w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w

Urzędowym WojewÓdztwa Mazowieckiego'

Dzienniku

PRZEWoDNlczĄcY
RADY MlĘ/sKlEJ
uo*t,{n%nlą-rn

UZASADNIENIE

z uchwaleniem przez Radę Miejską Sierpca nowego statutu Miasta
S'ierpca, do ktÓrego załącznik nr B stanowi *źo'"b*y śtatutosjed,|a,
uwzgjędnia1ąc
obowiązujące regulacje prawne naleŻy przeprowadziÓ konsultac]e z miesźńańcami
w zakresie treści przed nadaniem statutów poszczegó|nym osiedlom
1"'t' st ustu'y
o samorządzie gminnym)Ze względu na powyzsze podjęcie przec1łozonej uchwały
1est zasadne'
W związku

