
UCHWAŁA NR 120/XVIII/08
Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego Uchwałą  
Nr 74/VIII/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje: 

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale  III  –  Organizacja  i  tryb  pracy  Rady  Miejskiej  w  §  6  ust.  5  pkt  3 

otrzymuje brzmienie: „3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta i Gminy, 
który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Miasta i Gminy na wniosek 
Burmistrza”.

2. W rozdziale III – Burmistrz Miasta i Gminy w § 19 ust. 3 otrzymuje następujące 
brzmienie: „3. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia 
wobec  Rady  Miejskiej  ślubowania  o  następującej  treści:  „Obejmując  urząd 
Burmistrza  Miasta  i  Gminy,  uroczyście  ślubuję,  że  dochowam wierności  prawa, 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców Miasta i Gminy”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania 
„Tak mi dopomóż Bóg”.

3. W rozdziale  V  –  Pracownicy  samorządowi  w  §  32  ust.  4  otrzymuje  brzmienie: 
„4.Na podstawie mianowania zatrudniani są kierownicy referatów, ich zastępcy oraz 
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chorzelach”.

4. W rozdziale V – Pracownicy samorządowi w § 35 treść ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają 
okresowym  ocenom  kwalifikacyjnym,  nie  rzadziej  niż  raz  na  dwa  lata” 
oraz  skreśla się treść ust. 2

5. W  rozdziale  VI  –  Gospodarka  finansowa  gminy  w  §  45  treść  ust.  2  otrzymuje 
brzmienie:  „2.  Jeżeli  czynność  prawna  może  spowodować powstanie  zobowiązań 
pieniężnych,  do jej  skuteczności  potrzebna  jest  kontrasygnata  Skarbnika  Miasta  i 
Gminy  (głównego  księgowego  budżetu)  lub  osoby  przez  niego  upoważnionej” 
oraz nowa treść ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Skarbnik Miasta i Gminy (główny 
księgowy  budżetu),  który  odmówił  kontrasygnaty  dokona  jej  jednak  na  pisemne 
polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę Miejską oraz Regionalną Izbę 
Obrachunkową”.

6. W załączniku nr  4  do  Statutu  Gminy Chorzele  treść  pkt  9  otrzymuje  brzmienie: 
„9. Zespół Szkół w Zarębach: 
a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach wraz z filią 
w Łazie
b) Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zarębach”



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
      Rady Miejskiej

     mgr inż. Kazimierz Orłowski


