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UCHWA£A Nr VIII/43/07 RADY MIASTA S£UPCY
z dnia 23 kwietnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie Statutu Miasta S³upcy
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997
r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483)
oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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 216, poz. 180, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006
r. Nr 17, poz. 128) Rada Miasta S³upcy uchwala, co nastêpuje:

8) w Regulaminie Rady Miasta S³upcy stanowi¹cym
za³¹cznik nr 3 do Statutu:

§1. W uchwale Nr VI/51/2003 Rady Miasta S³upcy z dnia
27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta S³upcy (Dz. Urz.
Województwa Wielkopolskiego Nr 74, poz. 1430) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,

1) u¿yty w tytule wyraz Miasta S³upcy, zastêpuje siê wyrazami Gminy Miejskiej S³upca;
2) w §26 ust. 4 wyrazy wakuj¹ce stanowisko, zastêpuje siê
wyrazami stanowisko objête wakatem;
3) w §37 ust. 3 wyraz pozosta³ych, zastêpuje siê wyrazem
trzech;
4) w §48 ust. 1 po wyrazie kadencji, dodaje siê wyrazy na
dzieñ przypadaj¹cy;
5) w §55 ust. 2 po wyrazie powo³ania, stawia siê przecinek
i dodaje wyraz mianowania;
6) w §61 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
2. Zatrudnienie jest poprzedzone odpowiednio konkursem lub naborem w rozumieniu przepisów ustawy
o pracownikach samorz¹dowych;
7) w §63:
a) po ust. 6 dodaæ ust. 6a w brzmieniu:
*6a. Mianowanie jako forma nawi¹zania stosunku
pracy z pracownikami Urzêdu jest stosowana wobec
osób, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
a. maj¹ co najmniej 40 lat pracy w tym nie mniej ni¿
15 lat pracy w administracji publicznej,
b. posiadaj¹ wysokie kwalifikacje zawodowe,
c. ciesz¹ siê nieposzlakowan¹ opini¹,
d. ostatnia ocena okresowa pracy urzêdnika jest pozytywna,
e. zatrudnienie dotyczy stanowiska urzêdniczego.;
b) w ust. 8 po wyrazach w ust. 4, stawia siê przecinek
i wyra¿enie 6a;

a) §17 otrzymuje nowe brzmienie:
§17. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Burmistrza z prac wykonanych w okresie
miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,

4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
6) wolne wnioski i zapytania.;
b) w §19 ust. 1 skrela siê wyrazy na pocz¹tku ka¿dej
sesji;
c) w §37 ust. 1 skrela siê kropkê i dodaje wyraz (mandatu).;
d) w §46 ust. 2 pkt 2 wyraz zmierzeñ, zastêpuje siê
wyrazem zamierzeñ;
9) w Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowi¹cym za³¹cznik
nr 4 do Statutu:
a) w §18 po ust. 3 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygniêcia
w formie uchwa³, opinii oraz wniosków.;
b) w §19 po wyrazie Uchwa³y stawia siê przecinek
i dodaje wyrazy opinie i wnioski.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta S³upcy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Andrzej Szymkowiak
* Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr
NK.Ko.1.0911-103/07 z dnia 23 maja 2007 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §1 pkt 7 lit. a uchwa³y Nr VIII/43/07 Rady
Miasta S³upcy z dnia 21 kwietnia 2007 r. zmieniaj¹cej
uchwa³ê
w
sprawie
Statutu
Miasta
S³upcy
 ze wzglêdu na istotne naruszenia prawa.

