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UCHWAŁA NR XXXIII/181/17
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu
Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Miejskiej Rady Seniorów stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/59/15 Rady
Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów
w Ciechocinku i nadania jej statutu (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 2828) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 4 po ustępie 2 dodaje się ustępy 3-6:
„3. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa w formie pisemnego oświadczenia – z dniem wpływu oświadczenia do
Urzędu Miejskiego w Ciechocinku,
2) śmierci członka Rady Seniorów.
4. Rada Miejska Ciechocinka stwierdza w formie uchwały wygaśnięcie członkostwa radnego Miejskiej
Rady Seniorów, w przypadkach, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji przynajmniej 3 członków Rady, Rada
Miejska Ciechocinka przeprowadza wybory uzupełniające na nieobsadzone miejsca w Radzie na okres
do końca kadencji na zasadach określonych w Rozdziale 2.
6. Wyborów uzupełniających, o których mowa w ust.5, nie przeprowadza się, jeżeli wygaśnięcie
członkostwa trzeciego z członków Rady, o których mowa w ust. 5, nastąpi w okresie krótszym niż
6 miesięcy przed końcem kadencji Rady.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Marcin Zajączkowski

