
RADA MIEJSKA 

w Olsztynie

Uchwała Nr XXXVI/136/93

Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 29 grudnia 1993 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr l6,poz 95 z późn. zmianami /, 

Rada Miejska w Olsztynie uchwala , co następuje:

§ 1

V Statucie Miasta Olsztyna wprowadza się następujące zmiany:

1/ W § 36 :
a/ ust.1 otrzymuje brzmienie :

"Organem wykonawczym miasta jest Zarząd Miasta.Zarząd Miasta 

stanowią: prezydent,jego dwóch zastępców i czterech członków", 
b/ ust.2 otrzymuje brzmienie: .

"Członkowie Zarządu Miasta są wybierani spośród członków Rady, 
za wyjątkiem prezydenta i jego zastępców, którzy mogą być wybie
rani spoza składu Rady " 

c/ ust.5 otrzymuje brzmienie i
"Zastępcy prezydenta wybierani są przez Radę na wniosek prezydenta, 

d/ ust.6 otrzymuje brzmienie :
"Członkowie Zarządu Miasta pełnią swoje funkcje społecznie lub 

w ramach stosunku pracy /etatowo /.
Wyboru etetowych członkówZarządu Miasta dokonuje Rada na wniosek 

prezydenta w głosowaniu tajnym.Kandydatów na etatowych członków 

Zarządu Miasta wskazuje prezydent spośród członków Zarządu Miasta"

2/ W § 40 pkt.9 otrzymuje brzmienie :
"realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej".

3/ W § 44 :
a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:

"Zastępcy prezydenta i etatowi członkowie Zarządu Miasta wykonują 

zadania określone uchwałą Zarządu Miasta oraz wszelkie inne zada
nia polecone im przez prezydenta, zgodnie z jego wskazówkami 
i poleceniami."



2

b/w ust.2 wyraz "zastępcę” zmienia się na ^zastępców".

3/ W § 45 :
a/ ust.1 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:

"Prezydent,jego zastępcy,etatowi członkowie zarządu,sekretarz 

oraz skarbnik /główny księgowy/ są pracownikami samorządowymi, 
zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie uchwały Rady 

Miejskiej".
b/ w ust.2 w zdaniu 1 wyrazy "zastępcą prezydenta" zmienia się na 

" zastępcami prezydenta" i dodaje po nich "i etatowymi członkami 
Zarządu Miasta".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWOBMICZĄCY . 
Rady Moîëjj^kiej

ńskimgr Rom


