UCHWAŁA NR XXX/205/2020
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Miasta Sieradza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LVI/389/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie statutu
Miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4931 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1. Skreśla się:
1) § 4 ust. 1 i 2 w brzmieniu:
„1. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Miasta Rada Miejska nadaje tytuł „Zasłużony dla Miasta
Sieradza;
2. Tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie tytułu, o którym mowa w ust. 1, ustala Rada
odrębną uchwałą.”;
2) § 20 w brzmieniu:
„ Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swojego ustawowego składu.”
3) § 36 w brzmieniu:
„ W głosowaniu podczas Sesji biorą udział wyłącznie Radni. ;”
4) § 39 ust. 3 w brzmieniu:
„3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.”;
5) § 41 ust. 2 w brzmieniu:
„Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest zwykła większość głosów, zapadają, gdy liczba głosów "za" jest
większa od liczby głosów "przeciw". Głosów wstrzymujących nie uwzględnia się.”
6) § 41 ust. 3 w brzmieniu:
„3. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego spośród kilku rozstrzygnięć, wówczas przez zwykłą
większość należy rozumieć taką liczbę głosów optujących za jednym z nich, która jest większa od liczby głosów
przypadających odrębnie na każdą jego alternatywę.”;
7) § 71 ust. 1 w brzmieniu:
„ Uchwalić Statut Miasta Sieradza.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska
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