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Rozdział I
Wstęp
Art. 1.
1.Ustawa określa sposób powoływania jarlów prowincji oraz burmistrzów miast.
2.Ustawa określa zakres kompetencji jarlów oraz burmistrzów.
3.Ustawa określa ordynację wyborczą w wyborach samorządowych na stanowisko burmistrza.
Rozdział II
Jarl Prowincji
Art. 2.
1.Jarl Prowincji, dalej zwany jarlem, jest władzą administracyjną Królestwa Nordii na szczeblu
prowincji.
2.Jarl podlega kontroli ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Art. 3.
1.Jarl decyduje o sprawach wewnętrznych prowincji na drodze rozporządzeń.
2.Jarl może podejmować akcje promocyjne prowincji.
3.Jarl sprawuje opiekę nad miejscowościami nie posiadającymi praw miejskich.
Art. 4.
1.Rozporządzenia jarla obowiązują na terenie prowincji i jej miast.
2.Rozporządzenia jarla nie mogę być sprzeczne z postanowieniami burmistrzów, a także prawem
Królestwa Nordii.
3.Postanowienia burmistrzów mają pierwszeństwo obowiązywania.
4.Rozporządzenie jarla może uchylić Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na drodze
własnego rozporządzenia.
Art. 5.
1.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawia kandydata do nominacji królowi,
który mocą dekretu mianuje kandydata na stanowisko jarla.
2.Jarl sprawuje swoją urząd do odwołania dekretem królewskim lub/oraz uprzednio
przeprowadzonym przez mieszkańców danej prowincji referendum.
3.Jarla może odwołać król na wniosek własny lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
jeśli jarl nie wypełnia swoich obowiązków lub nadużywa swojej pozycji.

Rozdział III
Burmistrz
Art. 6.
1.Burmistrz miasta, dalej zwany burmistrzem, jest władzą administracyjną Królestwa Nordii na
szczeblu miasta.
2.Burmistrz podlega kontroli ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3.Burmistrz powoływany jest drogą demokratycznych wyborów spośród i przez mieszkańców
miasta.
4.Kadencja burmistrza trwa 4 miesiące.
Art. 7.
1.Burmistrz decyduje o sprawach wewnętrznych miasta na drodze postanowień.
2.Burmistrz może podejmować akcje promocyjne miasta.
3.Burmistrz ma obowiązek pomagać mieszkańcom miasta, a w szczególności pomóc w
aklimatyzacji nowych obywateli Królestwa Nordii, którzy zamieszkali w jego mieście.
Art. 8.
1.Postanowienia burmistrza obowiązuje na terenie miasta.
2.Postanowienia burmistrzów nie mogą być sprzeczne z prawem Królestwa Nordii.
4.Postanowienie burmistrza może uchylić Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na drodze
własnego rozporządzenia.
Art. 9.
Burmistrz może zostać odwołany poprzez skrócenie kadencji przez króla na wniosek Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Rozdział IV
Wybory samorządowe
Art. 10.
W wyborach samorządowych wybierani są burmistrzowie miast.
Art. 11.
1.Burmistrza wybierają mieszkańcy miasta w demokratycznych, bezpośrednich i tajnych wyborach.
2.Nie później niż na dwa tygodnie przed końcem kadencji burmistrza król ogłasza wybory.
3.Wybory muszą zakończyć się nie później niż 2 dni przed upływem bieżącej kadencji.
4.Burmistrz obejmuje urząd najpóźniej 2 dni po zakończeniu poprzedniej kadencji.
Art. 12.
1.Kandydować na urząd burmistrza może obywatel zameldowany w danym mieście.
2.Nie może kandydować osoba, która kandydowała w ostatnich wyborach na burmistrza w innym
mieście.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
Art. 13.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
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