
 

 

UCHWAŁA NR LXVI.424.2014 

RADY MIASTA LIMANOWA 

z dnia 3 czerwca 2014 roku 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Limanowa. 

Na podstawie art. 3 ust.1, art. 18 ust.2 pkt. 1, art. 22 ust.1 i 2 i art. 40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miasta Limanowa uchwala co 

następuje: 

§ 1. W Statucie Miasta Limanowa stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX.138.2008 Rady Miasta 

Limanowa z dnia 30 maja 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 477 poz. 3076 z dnia 

16 lipca 2008 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. . w § 1 pkt. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj.Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)”. 

2. w § 13 ust.2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Miasta określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. 

Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm.) 

3. Zasady i tryb przeprowadzania wyboru Burmistrza oraz jego odwołania określa ustawa z dnia 

5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)”. 

3. w § 101 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sekretarza Miasta, kierowników wydziałów oraz innych pracowników Urzędu zatrudnia w ramach 

stosunku pracy na podstawie umowy o pracę Burmistrz. 

2. Na podstawie powołania zatrudniony jest: 

1) Zastępca Burmistrza, 

2) Skarbnik Miasta (główny księgowy budżetu)”. 

4. w § 102 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Skarbnika Miasta (głównego księgowego budżetu) powołuje i odwołuje Rada na wniosek Burmistrza 

Miasta.”. 

2. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Skarbnika Miasta, pracowników Urzędu oraz 

dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.” 

5. § 125 otrzymuje brzmienie: 

„W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 
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2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) 

3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 706) 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) 

5) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 

6) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) 

7) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) 

8) innych ustaw określających prawa i obowiązki Miasta i jego organów.”. 

6. W załączniku Nr 3 do Statutu Miasta Limanowa – Jednostki organizacyjne Miasta Limanowa zmienia się 

dotychczasową treść pkt. 4.1) Zakład Gospodarki Komunalnej, który aktualnie otrzymuje brzmienie: 

„1) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej”. 

§ 2. W pozostałym zakresie postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady 

mgr Irena Grosicka 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 3228


		2014-06-11T14:50:27+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




