Uchwała Nr XXXII/196/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zmiany statutu Gminy Łopuszno
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Łopuszno uchwalonym uchwałą Nr IV/29/2003 Rady Gminy
w Łopusznie z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
(Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 99, poz. 974 z późniejszymi
zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się dotychczasową treść § 120, który otrzymuje nowe brzmienie o treści;
„§ 120. Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy,
w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach
i zakładach budŜetowych w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru – Wójt,
2) powołania - Zastępca Wójta i Skarbnik Gminy,
3) umowy o pracę - pozostali pracownicy.”
2) Zmienia się dotychczasową treść § 134, który otrzymuje nowe brzmienie o treści;
„§ 134.1. BudŜet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budŜetowy,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niŜ do dnia
31 stycznia roku budŜetowego.
2. Do czasu podjęcia uchwały budŜetowej przez Radę, jednak nie później
niŜ do dnia 31 stycznia roku budŜetowego, podstawą gospodarki
finansowej jest projekt uchwały budŜetowej przedłoŜony Radzie.
3. W przypadku niepodjęcia uchwały budŜetowej w terminie, o którym
mowa w ust. 1 Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie do końca
lutego roku budŜetowego ustala budŜet gminy w zakresie zadań
własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budŜetu przez
Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest
projekt budŜetu, o którym mowa w ust. 2.”
3) Zmienia się załącznik Nr 3 do Statutu Gminy „Wykaz jednostek organizacyjnych
pozostających w strukturze organizacyjnej gminy”, który otrzymuje nowe brzmienie
o treści:
„Wykaz jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze organizacyjnej
gminy:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie.
2) Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie.
4) Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie.
5) Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie.
6) Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie.
7) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie.
8) Zespół Szkół w Gnieździskach.
9) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.”

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/109/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 września
2008 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Łopuszno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik
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