UCHWAŁA NR XXXIX/310/09
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Lądek Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22, w związku z art.40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W Statucie Miasta i Gminy Lądek Zdrój (uchwalonego Uchwałą Nr XX/126/2000 Rady Miejskiej
w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2000 r., ze zmianami: Uchwała Nr XXII/135/2000 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 30 marca 2000 r., Uchwała Nr XLV/252/01 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 sierpnia 2001 r.,
Uchwała Nr LVIII/318/02 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 09 października 2002 r., Uchwała Nr XLI/441/05
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 października 2005 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 2 dodaje się zdanie pierwsze w brzmieniu: "Ustawa - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)"
2) W § 1 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Ustawa o pracownikach samorządowych - ustawa z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze
zmianami)"
3) W § 14 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: " powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest
głównym księgowym budżetu - na wniosek Burmistrza,"
4) W § 14 pkt 9 lit. b otrzymuje następujące brzmienie: "ustalania limitu zobowiązań z tytułu:
- kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na prefinansowanie
(wyprzedzające finansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie zaplanowanego w rozchodach wykupu papierów
wartościowych;"
5) W § 14 pkt 21 skreśla się słowa "i studentów"
6) W § 14 pkt 9 skreśla się litery: c, d, e, i
7) W § 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Możliwośc występowania z inicjatywą uchwałodawczą."
8) W § 39 ust. 2 słowo "wynagrodzenia" zastępuje się słowem "wynagrodzenie"
9) W § 40 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie : "Skarbnik Gminy zatrudniony jest na podstawie powołania,
dokonanego uchwałą Rady, na wniosek Burmistrza,"
10) § 42 otrzymuje następujące brzmienie : "1. Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych zatrudniani są na
podstawie powołania, z zastosowaniem przepisów ustaw szczególnych. Powołanie, o którym mowa poprzedzone
winno być przeprowadzeniem konkursu. Konkurs organizuje i rozstrzyga Burmistrz. Konkurs przeprowadza się
co 5 lat, chyba, że przepisy ustaw stanowią inaczej. 2. Pozostali kierownicy jednostek organizacyjnych
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Dyrektora Instytucji Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz na podstawie ustawy z dnia 15 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze
zmianami). 4. Stosunek pracy z pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy i zakładów budżetowych
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11) W § 43 ust. 2 otrzymuje nastęujące brzmienie: "Projekt uchwały budżetowej przygotowuje Burmistrz,
uwzględniając zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych."
12) W § 43 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz innymi
materiałami określonymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz
przedkłada Radzie najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt
Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.
13) W § 43 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: "Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż
do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej
przedłożony Radzie. W przypadku nie podjęcia uchwały budżetowej w terminie do 31 stycznia, Regionalna Izba
Obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet jednostki samorzadu
terytorialnego."
14) § 44 otrzymuje następujące brzmienie: " Dochodami gminy są dochody i wpływy określone w ustawie z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz.
539 ze zmianami)."
15) W § 47b ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Formą współpracy sołtysów i Burmistrza są narady sołeckie,
zwoływane przez Burmistrza nie rzadziej niż raz na kwartał."
16) § 55 otrzymuje następujące brzmienie: "W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowania
przepisy: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 zezmianami) 2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) 3)
ustawy o finansach publicznych."
§ 2. 1. W Regulaminie Rady Miejskiej w Lądku Zdroju, stanowiącym załącznik Nr 3 do Statutu Miasta i Gminy
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 6 ust. 2 skreśla się zdanie trzecie następującej treści: " W przypadkach, o których mowa w ust. 4 termin ten
wynosi 21 dni przed planowanym terminem sesji."
2) W § 6 skreśla się ust. 4.
3) W § 6a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: " Rada może odbywać sesje zwoływane bez względu na plan
pracy Rady, na wniosek Burmistrza lub 1/4 ustawowego składu Rady oraz sesje uroczyste."
4) W § 6a ust. 3 słowo "nadzwyczajną" zastępuje się wyrażeniem " na wniosek".
5) W § 6a ust. 4 słowo "nadzwyczajnej" zastępuje się wyrażeniem " na wniosek".
6) W § 6a ust. 5 słowo "nadzwyczajnej" zastępuje się wyrażeniem " na wniosek".
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8) W § 12 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie: "W razie nieobecności Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady, czynności te wykonuje najstarszy wiekiem radny obecny na sesji."

6) W § 6a ust. 5 słowo "nadzwyczajnej" zastępuje się wyrażeniem " na wniosek".
7) W § 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Przebieg sesji jest utrwalany na nośnikach elektronicznych."
8) W § 12 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie: "W razie nieobecności Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady, czynności te wykonuje najstarszy wiekiem radny obecny na sesji."
9) W § 14 ust. 1 dodaje się na końcu wyrażenie: " - debata na temat wykonania uchwał Rady raz na rok;"
10) W § 23 ust. 1 otrzymuje następujace brzmienie: "Przebieg sesji utrwala się na nośnikach elektronicznych
i przechowuje się przez okres 4 lat od zakończenia kadencji."
11) W § 23 ust. 2 skresla sie lit.e
12) W § 23 skreśla się ust. 4
13) W § 38 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Wnoszone przez radnych interpelacje mogą być kierowane do
Burmistrza, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady."
14) W § 38 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Interpelacje składa się w formie pisemnej lub ustnej do
Przewodniczącego Rady."
§ 3. 1. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik Nr 4 do Statutu Miasta i Gminy wprowadza
się nasepujące zmiany:
1) W § 9 skreśla się literę "a".
2) W § 11 skreśla się "ust.1"
3) W § 26a ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: "Komisja przygotowuje i przedkłada Radzie uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi."
§ 4. Pozostała treść Statutu Miasta i Gminy w Ladku Zdroju pozostaje bez zmian.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa
Dolnośląskiego.
UZASADNIENIE
Zmiany Statutu Miasta i Gminy Lądek Zdrój związane są głównie z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów.
Zmiany dotyczą m.in. zatrudniania pracowników samorządowych, w związku z obowiązywaniem nowej ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz nową ustawą o finansach
publicznych. Zmiany dotyczą również zmiany niektórych zapisów Regulaminu Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej,
a także częstotliwości zwoływania narad sołeckich.

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Miasta i Gminy
Anna Chilicka
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