
Uchwala r IV.30.2018 
RADY GM NY SLUBICE 
z dnia 28 g udnia 2018 r. 

w sprawle: 	zmlany uchwaly Nr V .33.2015 Rady Gminy Slubice z dnia 
24 marca 2015 r. w s rawie wydawania kwartalnika Slubicki 

Biuletyn Informacyjny. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, 17, 18 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (t1' Dz. u. z 2018 f., poz. 994 ze zm.\ 
oraz art. 8 i art. 25 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe 
(t.j. Dz. U. z 2018 f., poz. 1914), Rad Gminy Slubice uchwala co nastypuje: 

§1 
W uchwale nr Nr VI.33.2015 Rad Gminy Slubice z dnia 24 marca 2015r. 

Sly nastypuJ'lce zmlany: 
1) w tytule uchwaly wyrazy "kw rtalnika Slubicki Biuletyn Informacyjny" 

zastypuje siy wyrazami "Slubickibgo Biuletynu Informacyjnego", 
2) 	w tresci uchwaly we wszystkich ~aragrafach i ich ustypach uzyty w r6znych 

przypadkach wyraz "kwartalni " zastypuje siy uzytym w odpowiednich 
przypadkach wyrazem "biuletyn' , 

3) 	w § 1 dodaje siy nowy ust.3 w br mieniu: 
,,3. Biuletyn wydawany jest ieregulamie, me rzadziej jednak niz raz 
w roku" , 

4) 	w §3 ust.2 skresla siy na kOnCUj ania wyrazy "w drodze zarz'ldzenia", 
5) 	w §5 ust.2 otrzymuje nowe brz ienie: 

,,2. W sklad Rady Programo ej wchodz'l: W6jt oraz sekretarz gminy, 
a glosem doradczym s'l Przewodnicz'lcy Komisji Planowania 
Gospodarczego, Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Srodowiska, Budzetu 
i Finans6w oraz Przewodnic 'lcy Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu, 
Bezpieczenstwa Publiczne 0, Zdrowia, Opieki Spolecznej 
i Mieszkalnictwa.". 

§2 
Wykonanie uchwaly, w tym zl9zenie do organu rejestracyjnego tj. S'ldu 
Okrygowego w Plocku, w Rej ~strze Dziennik6w i Czasopism, wniosku 
o dokonanie zmiany danych w reje trze powierza siy W"t wi Gminy. 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

I Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018 . poz.1 000, poz.13 i poz.1432 




