
Uchwała Nr XXXI/160/2009

Rady Gminy  Mielec

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Mielec

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) 

Rada Gminy Mielec

uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Mielec przyjętym  uchwałą Nr XLII/196/2002 z dnia 10 października
2002 r., zmienionego uchwałą Nr XIV/65/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dokonuje się
następujących zmian:

1. § 23otrzymuje brzmienie:

,, Pracownicy samorządowi są zatrudnieni w ramach stosunku pracy:

1) na podstawie wyboru i powołania na stanowiskach określonych w ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz .U. Nr 223, poz.1458),

2) na podstawie mianowania kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych
stanowiskach pracy z tym, że stosunki pracy tych osób przekształcają się z dniem 1
stycznia 2012 roku w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony,

3) na podstawie umowy o pracę pozostali  pracownicy Urzędu.”

2. § 24 otrzymuje brzmienie:

,,Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują:

1. Wobec Wójta , związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje
Przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności- wyznaczona przez Wójta osoba
zastępująca lub Sekretarz Gminy, z tym że wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy
w drodze uchwały.



2. Wójt  wobec:

a) pracowników Urzędu Gminy,

b) kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”

3. W załączniku nr 8 do Statutu Gminy Mielec – Wykaz Gminnych Jednostek
organizacyjnych pkt 9 otrzymuje brzmienie:

,, Zespół Szkół w Trześni”

  § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

  § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

  PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY MIELEC 

    JAN KOŁODZIEJ



Uchwała Nr …/……2009

Rady Gminy  Mielec

z dnia …………………. 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Mielec

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i  art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 4 ust 1 w związku z art. 13 pkt  2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2007 r.

Rada Gminy Mielec

uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Mielec przyjętym  uchwałą Nr XLII/196/2002 z dnia 10 października
2002 r., zmienionego uchwałą Nr XIV/65/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dokonuje się
następujących zmian:

3. § 23otrzymuje brzmienie:

,, Pracownicy samorządowi są zatrudnieni w ramach stosunku pracy:

4) na podstawie wyboru i powołania na stanowiskach określonych w ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz .U. Nr 223, poz.1458),

5) na podstawie mianowania kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych
stanowiskach pracy z ty, że stosunki pracy tych osób przekształcają się z dniem 1
stycznia 2012 roku w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony,

6) na podstawie umowy o pracę pozostali  pracownicy Urzędu.”

4. § 24 otrzymuje brzmienie:

,,Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują:

4. Wobec Wójta , związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje
Przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności- wyznaczona przez Wójta osoba



zastępująca lub Sekretarz Gminy, z tym że wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy
w drodze uchwały.

5. Wójt  wobec:

c) pracowników Urzędu Gminy,

d) kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”

6. W  załączniku nr 4 do Statutu Gminy Mielec – Regulamin Rady Gminy w § 34 w pkt 2
dodaje się drugie zdanie w następującym brzmieniu:

,, Ewentualny spór co do tego , który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga
Przewodniczący obrad”.

7. W  załączniku nr 4 do Statutu Gminy Mielec – Regulamin Rady Gminy  

§ 35 otrzymuje brzmienie:

1.  Głosowanie  zwykłą  większością  głosów  oznacza,  że  przechodzi  wniosek  lub

kandydatura,  która  uzyskała  większą  liczbę  głosów  „za”  niż  „przeciw”.  Głosów

wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za”

czy „przeciw”.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi

kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów

oddanych na pozostałe.

3.Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3   

głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej

jeden  głos  więcej  od  sumy  pozostałych  ważnie  oddanych  głosów,  to  znaczy

przeciwnych i wstrzymujących się. 

4.  Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że    

     przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów

    oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu

    Rady, a zarazem tej połowie najbliższą. 

8. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas,

gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych

głosów. 



9. Bezwzględna  większość  głosów  przy  nieparzystej  liczbie  głosujących  zachodzi

wówczas,  gdy  za  wnioskiem lub kandydaturą  została  oddana  liczba  głosów o  1

większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów. 

5. W  załączniku nr 4 do Statutu Gminy Mielec – Regulamin Rady Gminy  dodaje się 

   § 35a który otrzymuje brzmienie:

1.Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony

wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad

wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2.Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały

następuje według ich kolejności, z tym, że  w pierwszej  kolejności  Przewodniczący obrad

poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych

poprawkach.

3.W  przypadku  przyjęcia  poprawki  wykluczającej  inne  poprawki  do  projektu  uchwały,

poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4.W przypadku  zgłoszenia  do  tego  samego  fragmentu  projektu  uchwały kilku  poprawek

stosuje się zasadę określoną w § 60 ust. 2.

5.  Przewodniczący  obrad  może  zarządzić  głosowanie  łącznie  nad  grupą  poprawek  do

projektu uchwały.

6.Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w

całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7.Przewodniczący  obrad  może  zarządzić  przerwę  w  obradach  na  czas  potrzeby  do

stwierdzenia,  czy  w  skutek  przyjętych  poprawek  nie  zachodzi  sprzeczność  pomiędzy

poszczególnymi postanowieniami uchwały.

2. W załączniku nr 8 do Statutu Gminy Mielec – Wykaz Gminnych Jednostek
organizacyjnych pkt 9 otrzymuje brzmienie:

,, Zespół Szkół w Trześni”

  § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

  § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.


