
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/231/2013 

RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU 

z dnia 26 lutego 2013 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r.  
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Chełmek.  

Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Chełmek (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 139, poz.1868 z póź. zm.) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1. W § 22 ust. 2 skreśla się treść : „....lub wyboru go przez Radę....”  

2. § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

1. Wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza ustala Rada.  

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczące Burmistrza dokonują osoby, o których mowa 

w art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych  

3. § 39 ust. 3. otrzymuje brzmienie:  

„Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego, 

podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie”. 

4. § 41 pkt 2. otrzymuje brzmienie: Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku 

budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie 

absolutorium dla burmistrza po zapoznaniu się ze:  

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;  

2) sprawozdaniem finansowym;  

3) opinią regionalnej izby obrachunkowej,  

4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;  

5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.  

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku  

Marek Palka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 marca 2013 r.

Poz. 1935
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