
Uchwała Nr XXXVIII/477/97
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z dnia 29 września 1997 r.

w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Szczecinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. ���������	�
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������������92 r. Nr 54, poz. 254; z 1994 r. Nr 53, poz. 214; z 1995 r. 
Nr 4, poz. 17; Nr 34, poz. 163; Nr 104, poz. 515; z 1996 r. Nr 59, poz. 269; Nr 106, poz. 496) 
po porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Nadaje się komunalnej jednostce budżetowej pn. “Straż Miejska w Szczecinie” Statut 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
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Zobowiązuje się Komendanta komunalnej jednostki budżetowej pn. “Straż Miejska w 
Szczecinie” do sukcesywnego dostosowywania umundurowania do wzorów określonych w 
załącznikach do Statutu, jednakże w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2000 r.
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W Uchwale Nr XL/558/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie 
przekształcenia Straży Miejskiej w jednostkę budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. skreśla się § 3 i § 4, 
2. dotychczasowe § 5 i § 6 otrzymują odpowiednio oznaczenie § 3 i § 4, 
3. uchyla się załącznik nr 1 do uchwały stanowiący Statut jednostki budżetowej pn. 

“Straż Miejska w Szczecinie”. 
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Traci moc Uchwała Nr XLII/595/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 08 listopada 1993 r. 
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XL/558/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 
26 lipca 1993 r., który stanowi Statut Straży Miejskiej w Szczecinie
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Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Straży Miejskiej. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
'(�)�����'�!�����


