
Uchwała Nr XXXVII/ 46 /09 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 21 maja 2009r. 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Gminy Miasto Brzeziny 

 

 

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1, art.40 ust.2 pkt.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 167, poz. 1759, z 2005r. 

Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.12 i Nr 181,poz.1337 , z 2007r. Nr 

48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i  Nr 173, poz.1218 , z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, 

poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420) Rada Miasta Brzeziny uchwala , co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Gminy Miasto Brzeziny stanowiącym załącznik do uchwały Nr  III/26/02 

Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto 

Brzeziny ze zmianami wynikającymi z uchwał :Nr XVI/1/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 

stycznia 2004 i Nr  XLII/9/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny (Dz. Urz.Woj. Łódz. z 2003r. Nr 28, 

poz.301, z 2004r. Nr 53, poz.491, z 2006r. Nr 123 , poz. 983) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 5a. ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„ § 5a.3.Odznaka używana jest przez przewodniczącego podczas: 

a) uroczystych sesji Rady, 

b) uroczystości z okazji świąt państwowych i samorządowych oraz w innych 

szczególnie ważnych wydarzeń mających miejsce w Mieście” 

2) uchyla się  § 12 ust.2, 

3) użyte w § 41 ust.1 pkt.7 słowo „ustawy”  zastępuje się wyrazem „uchwały” 

4) §  43. ust.1  otrzymuje brzmienie: 

„§ 43.1.Uchwała Rady w sprawie odwołania skarbnika Miasta nie może być  podjęta 

na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie”, 

5) § 48 otrzymuje brzmienie: 

„§ 48.W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji do chwili przyjęcia 

protokółu radni  i burmistrz mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, 

przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada.” 

6) w §104 ust.2 skreśla się wyrazy: 

a) w pkt.1 „z dnia 22 stycznia 1998r.”, 

b) w pkt.2 i 4” z dnia 29 sierpnia 1997r.”, 

c) w pkt.5 „ z dnia 29 listopada 1990r.” 

7) § 108 ust.1 otrzymuje brzmienie : 

„§ 108 .1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie mianowania są 

osoby zajmujące następujące stanowiska w Urzędzie Miasta: naczelnik wydziału, 

radca prawny oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.”. 

 

 

 

 



§ 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 

Zbigniew Bączyński 

 


