
UCHWALA NR V /32/2011
 
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
 

z dnia 28 kwietnia 2011 roku
 

w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Drzewica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust, 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 08 marca 1990 roku 0 sarnorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 , Nr 153 poz.1271 , 
Nr 214 poz.1806, z2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 
1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 , 
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. 
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, 
Nr 106 poz. 675) Rada Gminy i Miasta uchwala co nastepuje: 

§ 1. 
§ 40 Statutu otrzymuje no we nastepujace brzmienie: 
"Pracownikami samorzadowyrni zatrudnionymi w Urzedzie Gminy i Miasta oraz w 
jednostkach organizacyjnych gminy Set: osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy 
na podstawie: 
a) wyboru - burmistrz, 
b) powolania - zastepca burmistrza, skarbnik gminy, 
4) umowy 0 prace - pozostali pracownicy." 

§ 2. 
§ 41 Statutu otrzymuje nowe nastepujace brzmienie: 

"Czynnosci z zakresu prawa pracy w stosunku do pracownik6w zatrudnionych w 
Urzedzie Gminy i Miasta, w tym w stosunku do zastepcy burmistrza, sekretarza 
gminy, skarbnika gminy, zastepcy kierownika USC, oraz kierownik6w gminnych 
jednostek organizacyjnych i kierownik6w samorzadowych instytucji kultury 
wpisanych w Urzedzie Gminy i Miasta do Rejestru Instytucji Kultury wykonuje 
Burmistrz Gminy i Miasta." 

§ 3.
 
§ 42 Statutu otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:
 

,,1. Praccdawca burmistrzajest Urzad Gminy i Miasta w Drzewicy.
 
2. Przewodniczacy Rady wykonuje wobec burmistrza czynnosci z zakresu prawa 

pracy zwiazane z nawiazaniem i rozwiazaniem stosunku pracy. 
3. Rada Gminy i Miasta ustala w drodze uchwaly:
 

a) wynagrodzenie d1a Burmistrza Gminy i Miasta,
 



b) limit kilometr6w na jazdy lokalne dla Burmistrza Gminy i Miasta oraz zwrot 
koszt6w uzywania przez Burmistrza pojazdu do cel6w sluzbowych poza 
granicami gminy." 

§4. 
§ 43 Statutu otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:
 
.Pozostale czynnosci wobec burmistrza w zakresie prawa pracy, w szczegolnosci
 
w zakresie udzielania burmistrzowi urlop6w, zwolnien okolicznosciowych i delego

wania poza teren gminy, wykonuje wyznaczona przez burmistrza osoba zastepujaca lub
 
sekretarz gminy."
 

§ 5. 
§ 44 Statutu otrzymuje no we nastepujace brzmienie: 
"W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie maja zastosowanie przepisy 
ustaw: 
- ustawa z dnia 08 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z pozn, zmian.) 
- ustawa z dnia 21listopada 2008 roku 0 pracownikach sarnorzadowych (Dz. U z 2008r. 

Nr 223, poz. 1458 z pozn. zmian.) ." 

§ 6. 
W wykazie jednostek organizacyjnych gminy i miasta dodaje sie pkt 14 w brzmieniu: 
" Zespol Ekonomiczno - Administracyjny Szk61 w Drzewicy". 

§ 7. 
Wykonanie uchwaly zleca sie Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy. 

§ 8. 
lLIchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 
2.Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. 
3.Uchwala podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen w Urzedzie, 

Przewodniczaca Rad y
 
Gminy i Miasta w Drzewicy
 

J(r{)~{L) tI -

Mana Teresf N<;'wakowska 


