
 
Uchwała  Nr XXX/212/2009 

Rady Gminy Zarszyn  
      z dnia 25 czerwca 2009 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Zarszyn. 
 
Na podstawie art. 3, ust. 1, art. 18 ust.2 pkt.1 i art. 22 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591z późn. zm)  
Rada Gminy Zarszyn 
 
 
                uchwala , co następuje : 
 
      § 1 
 
W Statucie Gminy Zarszyn ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
Nr 28 z 2003 r., poz. 509, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. w § 3 liczbę „10 596 km²” zastępuje się liczbą”105,96 km²”, 
 
2. w § 19: 
  a) w pkt. 3 skreśla się wyrazy „ oraz Sekretarza Gminy”, 
   
  b) pkt.5 otrzymuje brzmienie: 
     „5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
         gminy oraz  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, 
 
c) pkt. 9 lit. „a” otrzymuje brzmienie: 
    „a) określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz  ich 
        wydzierŜawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy  niŜ 3 lata lub na czas  
        nieoznaczony, o ile ustawy nie stanowią inaczej; uchwała Rady Gminy jest równieŜ  
        wymagana  w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat , strony  
        zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu  
        określenia tych zasad Wójt moŜe dokonywać czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy”, 
 
3. w § 66 ust.2 otrzymuje brzmienie : 
    „2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy, dotyczące 
         nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady, a pozostałe 
         czynności  –  wyznaczona przez Wójta osoba zastępująca lub Sekretarz Gminy  
         za wyjątkiem wynagrodzenia, które ustala Rada Gminy”. 
 
4. § 67  otrzymuje brzmienie : 
     „§67. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania są: 
            1) Zastępca Wójta 
 2) Skarbnik Gminy”, 
 
5. § 71 otrzymuje brzmienie: 
        „ § 71. W Urzędzie Gminy w Zarszynie zatrudnia się pracowników na podstawie umowy 
           o pracę za wyjątkiem określonym w § 66 ust. 1 i § 67”. 
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6. w § 79 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
     „1. Sekretarz Gminy, w ramach udzielonego przez  Wójta upowaŜnienia, zapewnia właściwą,   
    organizację pracy Urzędu Gminy oraz realizuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi”, 
 
7. W załączniku Nr 3 do Statutu Gminy „ Wykaz jednostek organizacyjnych”  skreśla się  pkt. 5  
    o treści: „ Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zarszynie” 
    oraz pkt. 12  o treści „ Szkoła Podstawowa w Pastwiskach”. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 3 
 
 

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


