UCHWAŁA NR IX /49/ 07
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 27 kwietnia 2007 r.


w sprawie  zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.


Na podstawie art. 67 ust. 3 w zw. z art. 67 ust 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)   Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje :
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§1.

Wyraża się zgodę na dokonanie zmian Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie  (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2000 r. Nr 58, poz. 525)  polegających na :

1).  § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
      ,,4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Związku.
	decyzję o zatrudnieniu przewodniczącego i członków Zarządu podejmuje Zgromadzenie Związku i ustala warunki wynagrodzenia w drodze uchwały bezwzględną większością głosów,

upoważnia się przewodniczącego Zgromadzenia do dokonywania wobec przewodniczącego i członków Zarządu czynności w zakresie prawa pracy.”

2). W § 20 skreśla się ust. 6.

                                                                 §2.

Pozostałe zapisy statutu bez zmian.

                                                                      §3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

                                                                      §4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY
Jan Nowicki









Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr…… / …… / 07 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
Ze względu na rozszerzający się zakres działalności Związku, okres intensywnych prac przy pozyskiwaniu środków na planowaną inwestycję i jej realizację, koniecznym jest aby istniała możliwość zaangażowania Zarządu do realizacji tych zadań w pełnej dyspozycji. Związane to jest z możliwością zatrudniania. Dotychczasowe zapisy statutu uniemożliwiały zatrudnianie członków Zarządu, którzy pełnili swe funkcje honorowo. Dokonanie zmian w statucie umożliwi zatrudnienie. Decyzje o zatrudnieniu podejmować będzie Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Jest to zgodne z Art. 2 punktu 1 d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tj.  z 2001 Nr 142 poz. 1593, z późn. zmianami).
	
	Zgodnie z art.67 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wprowadzenie zmian do statutu związku międzygminnego wymaga uprzedniej zgody rad gmin – członków związku. Dla podjęcia niniejszej uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady Gminy.



