
UCHWAŁA NR III/25/06

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej ChełmŜy do

wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta ChełmŜy.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,

Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r.

Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175,

poz. 1457 oraz z 2006r. nr 17 poz.128 i Nr 181, poz. 1337 ) w związku z art. 4  pkt 1 ustawy z

dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z

2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122,

poz. 1020 oraz z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i  Nr 170, poz. 1218)  Rada

Miejska ChełmŜy uchwala, co następuje: 

      § 1. Do uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej ChełmŜy naleŜy wykonywanie wobec

Burmistrza Miasta ChełmŜa czynności z zakresu prawa pracy przysługujących pracodawcy, z

wyłączeniem prawa do ustalenia wynagrodzenia, a w szczególności:

1)     udzielanie urlopu;

2)     wyraŜanie zgody na wykorzystanie pojazdu prywatnego do celów słuŜbowych i zawieranie

stosownych umów w tym zakresie;

3)     wyraŜenie zgody na odbywanie podróŜy słuŜbowych. 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

   

     § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

                                                                              Przewodniczący

                                                                               Rady Miejskiej

                                                                             Janusz Kalinowski



UZASADNIENIE 

do uchwały nr III/25/06 w sprawie ustalenia uprawnień Przewodniczącego Rady

Miejskiej ChełmŜy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec

Burmistrza Miasta ChełmŜy.

     Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

do wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy stanowienie w innych sprawach zastrzeŜonych

ustawami do kompetencji rady gmin. Z ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach

samorządowych, a konkretnie z jej art. 4 pkt 1 wynika, iŜ czynności w sprawach z zakresu

prawa pracy wobec burmistrza ,m.in. za urzędy gmin będące w rozumieniu w/w przepisów

„pracodawcą samorządowym” wykonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrębnej uchwale jego przewodniczący, z

zastrzeŜeniem, Ŝe uchwała ta nie moŜe obejmować prawa do ustalania przez przewodniczącego

organu stanowiącego wynagrodzenia burmistrza.

    W trakcie kadencji, wielokrotnie mają miejsce sytuacje, w których niezbędnym jest wobec

burmistrza miasta wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, takich jak udzielanie i

podpisywanie wniosków urlopowych, delegacji słuŜbowych, czy teŜ przyznawanie tzw.

ryczałtów za wykorzystywanie pojazdu prywatnego w jazdach miejskich do celów słuŜbowych w

związku z wykonywaniem obowiązków. Dla właściwego wypełniania tych obowiązków przez

radę gminy wskazanym jest upowaŜnienie jej przewodniczącego, co przewidują teŜ

odpowiednie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Ułatwi i przyspieszy to

wykonywanie wspomnianych wcześniej czynności z zakresu prawa pracy. Wspomniane

scedowanie uprawnień na przewodniczącego rady gminy jest powszechnym w kraju 

działaniem organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

     Biorąc pod uwagę powyŜsze podjęcie uchwały jest uzasadnione.  


