
 

UCHWAŁA Nr XXI/168/09 

RADY GMINY W TROSZYNIE 

z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr II/3/02 Rady Gminy w Troszynie 

w sprawie Statutu Gminy Troszyn. 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-

nym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Troszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr II/3/02 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Gminy 

Troszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 13 grudnia 2002r., Nr 320, poz. 8900) zmienionej uchwałą nr IV/21/02 

z dnia 30 grudnia 2002r. uchwałą nr XI/66/03 z dnia 10 grudnia 2003r. oraz uchwałą nr VI/43/07 z dnia 

3 sierpnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 124 otrzymuje brzmienie: 

„Pracownicy samorządowi są zatrudnieni w ramach stosunku pracy: 

1. Na podstawie wyboru i powołania na stanowiskach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. 

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 2012r. w stosunek pracy na pod-

stawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

3. Na podstawie umowy o pracę pozostali pracownicy”. 

2. § 125 otrzymuje brzmienie: 

„Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują: 

1. Wobec Wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązanie m 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: 

1) Pracowników Urzędu Gminy, 

2) Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Troszynie: 

Czesław Brzeziński 

 

 

 

 


