Uchwała Nr XLI/273/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 z dnia 21 maja 2003 r.
Rady Miasta Kościerzyna zmienionej uchwałą Nr XLVI/320/05 z dnia
30 listopada 2005 r. i uchwałą Nr XV/116/07 z dnia 19 września 2007 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 58 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)

Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna
uchwala, co następuje:
§1
1. W § 15 ust.1 pkt 3 skreśla się słowo „sekretarza”.
2. § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Czynności z zakresu prawa pracy wobec
Burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje
Przewodniczący Rady, a pozostałe czynności osoba wyznaczona przez Burmistrza
lub Sekretarz Miasta.”
3. W § 40 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „powoływanie i odwoływanie Zastępców
Burmistrza”. Dotychczasowe punkty 5 - 10 otrzymują numerację 6 - 11.
4. W § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miasta i wykonuje uprawnienia zwierzchnika
słuŜbowego w stosunku do swoich Zastępców, pozostałych pracowników Urzędu,
w tym zatrudnionych na czas pełnienia swych funkcji doradców lub asystentów
w liczbie do 5 osób oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.”
Skreśla się ust. 3.
5. § 43 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta otrzymuje brzmienie: „Głosuje się przez
podniesienie ręki lub przez wywoływanie nazwisk radnych i protokołowanie
odpowiedzi (głosowanie imienne). Głosowanie imienne odbywa się na wniosek co
najmniej 2/3 radnych obecnych na sesji. Głosowanie moŜe odbywać się takŜe za
pomocą elektronicznej aparatury liczącej.”
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

Uzasadnienie
W związku z wejściem w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz z zakupem elektronicznej
aparatury liczącej istnieje konieczność dostosowania zapisów Statutu Miasta do
stanu faktycznego.

