

 

                                    	         Z a r z ą d z e n i e     nr 46  / 08  

		        Wójta Gminy Krzyżanów z dnia  10 czerwca 2008 roku

w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia  09 czerwca 2008 roku.
                                            
           Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                          gminnym / tj.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r . Nr 23, poz.220, Nr  62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,                                poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,                                    poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr  173,  poz. 218 ) zobowiązuję:


          § 1. 1 Ad. Uchwały Nr  XIV/94/08 w sprawie udziału Gminy Krzyżanów w realizacji  projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego  (Wrota Reginu Łódzkiego)”

 - Sekretarza Gminy do przesłania  uchwały do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

 2. Ad. Uchwały Nr XIV/95/08  w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2008
 Ad. Uchwały Nr XIV/96/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na rok 2008

 - Skarbnika Gminy do:
  a) opracowania układu wykonawczego budżetu,
  b) dokonania stosownych zmian w budżecie gminy.
  
 3. Ad. Uchwały Nr XIV/97/08 w sprawie zmiany uchwały nr XII/77/08  Rady Gminy  Krzyżnów z dnia 29 lutego 2008 r w sprawie uchwalenia Regulaminu Określającego  wysokość oraz  szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów

 -  inspektora ds. społecznych i oświatowych ;ds. kancelaryjnych i kadrowych; dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z podjętą uchwałą i jej bieżącego stosowania.
    
 4. Ad. Uchwały Nr XIV/98/08 w sprawie zatwierdzenia projektu "Pomoc – aktywizacja  bezrobotnych" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu.
                                                          
 5. Ad. Uchwały Nr XIV/100/08 w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy

 - Referat Finansowy do wypłaty wynagrodzenia.


       § 2. Inspektora  ds. samorządu i promocji gminy do:

1\ natychmiastowego obwieszczenia treści uchwał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
2\ przesłania  uchwał do:
    a) Wojewody Łódzkiego,
    b) Uchwały Nr XIV/95/08, Nr XIV/96/08 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Skierniewicach,                                               
    c) Uchwały Nr XIV/97/08 do Łódzkiego Urzędu  Wojewódzkiego celem opublikowania  w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
        
       
       § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 




 

         




 
    










       
           
      
                                                           
                   
         
  
 

              
 
  


       
        
         

        


 
 




        

                                                                                    

 
    
       

       

