
UCHWAŁA Nr  XX/154/11  
Rady Miejskiej Płońska 

z dnia 19 grudnia 2011 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/88/2003 Rady Miejskiej w Płońsku  
z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie nadania statutu samorządom osiedli  nr 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 
osiedli Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje: 

§ 1 W uchwale nr XVIII/88/2003 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2003 roku  
w sprawie nadania statutu samorządom osiedli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  
wprowadza się następujące zmiany: 

• w załącznikach od 1 do 13 w § 21 należy dodać ustępy 5 i 6 w brzmieniu: 
„ust. 5 Wybory do organów osiedli powinny się odbyć do końca marca roku następnego po roku, 
w którym upływa termin kadencji organów osiedli. 
ust. 6 Burmistrz ustala terminy poszczególnych  zebrań dla dokonania wyborów, o których  
mowa w ust. 5 i podaje do wiadomości mieszkańców osiedla co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczoną datą wyborów.” 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku 
 
 

Jolanta Anna Mikołajewska 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie  

do uchwały Nr  XX/154/11 
Rady Miejskiej Płońska 

z dnia 19 grudnia 2011 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/88/2003 Rady Miejskiej w Płońsku  
z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie nadania statutu samorządom osiedli  nr 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  

 

Ze względu na brak w statutach osiedli uregulowań dotyczących wyborów do organów 
osiedli zasadne jest sprecyzowanie terminu, w którym będą odbywały się wybory oraz wskazanie 
osoby, która ustali terminy poszczególnych zebrań. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku 
 
 

Jolanta Anna Mikołajewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


