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STATUT MIASTA SKÓRCZ 
 
uchwalony uchwałą Nr XX/89/96 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 sierpnia 1996 r. 

(Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 27, poz. 75),  
zmieniony uchwałą Nr VI/25/99 z dnia 10 marca 1999 r.  

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 36, poz. 146) 
oraz uchwałą Nr XXVI/119/2001 z dnia 28 sierpnia 2001 r. 

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 91, poz. 1370) 
 

(tekst ujednolicony) 
 
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Siedzibą władz gminy jest miasto Skórcz. 

2. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 363,30,34 ha. Dokładny prze-

bieg granic gminy określony jest na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do statutu. 

3. Herbem Gminy jest znak graficzny, którego wzór i opis zawiera załącznik Nr 2 do 

statutu. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1) gminie – naleŜy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium mia-

sta Skórcz, 

2) radzie – naleŜy przez to rozumieć: Rada Miejska w Skórczu, 

3) przewodniczącym rady – naleŜy przez to rozumieć: Przewodniczący Rady Miej-

skiej w Skórczu, 

4) zarządzie – naleŜy przez to rozumieć: Zarząd Miasta Skórcz,1 

5) burmistrzu – naleŜy przez to rozumieć: Burmistrz Miasta Skórcz, 

6) radnym – naleŜy przez to rozumieć: Radny Rady Miejskiej w Skórczu, 

7) sekretarzu – naleŜy przez to rozumieć: Sekretarz Miasta Skórcz, 

8) skarbniku – naleŜy przez to rozumieć: Skarbnik Miasta Skórcz, 

                                                           
1 Taki zapis oznacza, iŜ utracił on moc prawną stosownie do zapisów ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
średnim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) 
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9) urzędzie – naleŜy przez to rozumieć: Urząd Miejski w Skórczu, 

 

II. Organizacja wewn ętrzna organów gminy 

 

§ 3 

 

Pracę rady organizuje jej przewodniczący przy pomocy dwóch wiceprzewodniczą-

cych. 

 

§ 4 

 

W skład zarządu wchodzą: burmistrz jako przewodniczący zarządu, jego nieetatowy 

zastępca oraz dwóch członków. 

 

§ 5 

 

1. Rada ze swojego grona tworzy komisje stałe: 

1) organizacyjną, 

2) rewizyjną, 

3) budŜetu i finansów, 

4) gospodarczą, 

5) społeczną. 

2. Skład osobowy, przedmiot i tryb działania komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

3 i 4  określa rada w odrębnej uchwale. 

 

§ 6 

 

Radni z zastrzeŜeniem § 7 mogą być członkami nie więcej niŜ dwóch komisji stałych. 

 

§ 7 

 

1. W skład Komisji Organizacyjnej wchodzą: 

1) przewodniczący rady jako jej przewodniczący, 

2) dwóch wiceprzewodniczących rady, 
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3) przewodniczący komisji stałych. 

2. Burmistrz, sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach komisji bez prawa głoso-

wania. 

3. Do zadań Komisji Organizacyjnej naleŜy: 

1) koordynacja działań komisji stałych i doraźnych, 

2) przedstawianie propozycji porządku obrad sesji, 

3) opiniowanie wniosków ¼ ustawowego składu rady w sprawie odwołania za-

rządu lub burmistrza z innej przyczyny niŜ nieudzielenie absolutorium. 

 

§ 8 

 

Przewodniczących komisji stałych i doraźnych oraz komisji skrutacyjnej z zastrzeŜe-

niem § 7 ust. 1 pkt 1 wybiera rada spośród swego grona. Zastępców przewodniczą-

cych wybierają komisje ze swego składu spośród radnych. 

 

 

 

III. Tryb pracy organów gminy. 

A. Rada, organ stanowi ący i kontrolny w gminie. 

 

§ 9 

 

1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady po-

przedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do 

rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w cią-

gu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy. 

2. Porządek obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady obejmuje: 

1) złoŜenie ślubowania radnych, 

2) wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, 

3) (skreślony), 

4) informację ustępującego zarządu2 o stanie budŜetu i mienia komunalnego, 

5) ustalenie zasad i terminu wyboru burmistrza. 

                                                           
2 Taki zapis oznacza, Ŝe zgodnie z ustawą wymienioną w przypisie 1, uŜyty w róŜnych przypadkach wyraz „za-
rząd” został zastąpiony uŜytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „burmistrz”. 
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§ 10 

 

Do właściwości rady gminy naleŜą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działa-

nia gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

 

§ 11 

 

1. O sesji zawiadamia się radnych pisemnie najpóźniej na 7 dni przed jej terminem, 

podając miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia oraz proponowany porządek obrad. 

2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący rady moŜe zwołać sesję w termi-

nie krótszym niŜ określonym w ust. 1. 

3. Wraz z zawiadomieniem o sesji dostarcza się:  

a) projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, 

b) plan posiedzeń komisji stałych z proponowanym porządkiem posiedzenia. 

4. Zawiadomienie o sesji zawierające informacje, o których mowa w ust. 1, podaje 

się do wiadomości mieszkańców gminy co najmniej na trzy dni przed sesją po-

przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.  

 

§ 12 

 

1. Po otwarciu obrad i stwierdzeniu quorum przewodniczący obrad przedstawia pro-

jekt porządku sesji. 

2. Z wnioskiem o zmianę lub uzupełnienie proponowanego porządku obrad moŜe 

wystąpić: przewodniczący obrad, burmistrz i radni.  

3. Przed uchwaleniem porządku obrad sesji projektodawca uchwały moŜe swój pro-

jekt wycofać bez głosowania. 

4. Rada w głosowaniu przyjmuje porządek obrad sesji. 

 

§ 13 

 

Porządek obrad sesji obejmuje następujące punkty stałe: 

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, z którego treścią radni mieli moŜność za-

poznać się w urzędzie lub bezpośrednio przed sesją, 

- interpelacje i wnioski radnych, 
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- informację przewodniczącego zarządu o pracy zarządu w okresie międzysesyj-

nym i realizacji uchwał rady. 

 

§ 14 

 

1. Interpelacje i wnioski składa się w waŜnych sprawach wspólnoty samorządowej. 

2. Odpowiedzi na interpelacje udziela jej adresat – bezpośrednio w trakcie obrad lub 

na piśmie w terminie 14 dniowym. 

3. Pracownik urzędu do spraw obsługi rady prowadzi ewidencję zgłoszonych 

interpelacji i wniosków oraz przestrzega ich terminowego rozpatrzenia. 

 

§ 15 

 

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad. 

2. Przewodniczący prowadzi obrady według przyjętego porządku, otwierając i zamy-

kając dyskusję nad kaŜdym z tematów sesji. 

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad moŜe za zgodą rady do-

konać zmian w kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad. 

4. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń. 

5. W czasie obrad radni mogą zgłaszać wnioski formalne w sprawach: 

1) odroczenia, 

2) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad, 

3) przystąpienia do głosowania bez dyskusji, 

4) odesłania rozpatrywanej sprawy do komisji, 

5) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów, 

6) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 

7) zamknięcia listy mówców, 

8) przeliczenia głosów, 

9) zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania wniosku, 

lub projektu uchwały, 

10)  wyłączenia jawności sesji w przypadkach określonych ustawami. 

Wnioski formalne rozpatrywane są poza kolejnością. 

6. Przewodniczący obrad moŜe udzielić głosu osobom spośród publiczności po 

uprzednim zgłoszeniu się ich do zabrania głosu. 
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§ 16 

 

Przebieg obrad rejestrowany jest na taśmach magnetofonowych słuŜących jako ma-

teriał pomocniczy w sporządzeniu protokołu z sesji. Taśmy przechowuje się do czasu 

zatwierdzenia protokołu przez radę. 

 

§ 17 

 

1. Protokół z sesji sporządza się w terminie 7 dni od dnia zakończenia obrad. 

2. Załączniki do protokołu stanowią: 

1) listy obecności radnych oraz osób zobowiązanych do obecności na sesji, 

2) podjęte uchwały, 

3) inne dokumenty złoŜone na ręce przewodniczącego w trakcie sesji. 

3. Protokół wykłada się do wglądu w urzędzie oraz na pierwszej kolejnej sesji na 30 

minut przed jej rozpoczęciem. 

4. Przed zatwierdzeniem protokołu radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia. O 

przyjęciu poprawek lub uzupełnień decyduje przewodniczący obrad po wysłucha-

niu protokolanta. 

5. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 4, wnioskodawca 

moŜe odwołać się do rady. 

 

§ 18 

 

W sprawach zasad i trybu działania rady postanowienia rozdziałów piątego i szóste-

go stosuje się odpowiednio. 

 

 

B. Zarząd, organ wykonawczy gminy. 

 

§ 19 

 

Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez burmistrza w miarę potrzeby, 

jednak nie rzadziej niŜ raz w miesiącu. 
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§ 20 

 

1. Z posiedzenia zarządu w terminie 3-dniowym sporządza się protokół. 

2. Protokół wykłada się do wglądu członkom zarządu w sekretariacie burmistrza i 

bezpośrednio na pierwszym kolejnym posiedzeniu zarządu na 30 minut przed je-

go rozpoczęciem. 

3. Przed zatwierdzeniem protokołu członkowie zarządu mogą zgłaszać poprawki lub 

uzupełnienia. O ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący posiedzenia po 

wysłuchaniu protokolanta. 

4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 3 wnioskodawca 

moŜe odwołać się do zarządu. 

 

§ 21 

 

Do organizacji pracy zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału piąte-

go i szóstego statutu gminy. 

 

 

 

IV. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 

 

§ 22 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem rady gminy powołanym do przeprowadzania 

kontroli działalności zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

2. W skład komisji wchodzą radni z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodni-

czących rady oraz członków zarządu. 

3. Komisja podlega wyłącznie radzie i działa w jej imieniu. 

4. Komisja opiniuje wykonanie budŜetu gminy i występuje do rady w sprawie udzie-

lenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium 

podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. 

5. Komisja rewizyjna opiniuje wniosek o odwołanie zarządu z wyjątkiem burmistrza z 

innej przyczyny niŜ nieudzielenie absolutorium. 
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6. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. 

 

§ 23 

 

1. Komisja rewizyjna podejmuje czynności kontrolne zgodnie z planem pracy za-

twierdzonym przez radę oraz wyłącznie na jej zlecenie. 

2. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowy zakres i 

przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia. 

3. Komisja składa radzie co najmniej raz na kwartał sprawozdanie ze swojej działal-

ności. 

 

§ 24 

 

1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący. 

2. Przewodniczący komisji: 

1) organizuje pracę komisji, 

2) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami komisji, 

3) składa radzie sprawozdania z działalności komisji. 

2a. Przepis § 11 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

3. W posiedzeniu komisji mogą brać udział radni oraz inne osoby nie będące człon-

kami komisji, zaproszone na posiedzenie. 

4. Komisja moŜe postanowić o odbyciu posiedzenia zamkniętego. 

5. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogól-

nego składu komisji. 

6. Rozstrzygnięcia (opinie lub wnioski) podejmowane przez komisję zapadają zwy-

kłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

komisji. 

 

§ 25 

 

1. Podstawową formą działania komisji są kontrole. 

2. Komisja bada pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności 

działalność gospodarczą, finansową i organizacyjno – administracyjną kontrolo-
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wanych jednostek, a w szczególności realizację uchwał rady określających pod-

stawowe kierunki społeczno – gospodarczej działalności gminy. 

3. W związku z wykonywaną działalnością komisja ma prawo: 

1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów kontrolowanych jednostek, 

2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i 

związanych z jej działalnością, 

3) powoływania biegłych do uczestnictwa w pracach kontrolnych, 

4) Ŝądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyja-

śnień oraz oświadczeń w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. 

4. Działalność komisji nie moŜe naruszyć obowiązującego w jednostce kontrolowa-

nej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę słuŜbową. 

 

§ 26 

 

Zadaniem komisji rewizyjnej jest: 

- rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, 

- ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak 

równieŜ osób odpowiedzialnych za ich powstanie, 

- wskazanie dowodów dobrej i sumiennej pracy. 

 

§ 27 

 

1. Z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół zawierający fakty słuŜące do 

oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i 

skutki, osoby odpowiedzialne, jak równieŜ osiągnięcia i przykłady dobrej pracy. 

2. Protokół powinien zawierać: 

1) nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe jej kierownika, 

2) imiona i nazwiska osób kontrolujących, 

3) określenie przedmiotu kontroli, 

4) czas trwania kontroli, 

5) wykorzystane dowody, 

6) ewentualne zastrzeŜenia kierownika jednostki kontrolowanej, 

7) wykaz załączników, 

8) podpisy członków komisji i kierownika jednostki kontrolowanej. 
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§ 28 

 

1. Komisja rewizyjna kieruje do jednostek skontrolowanych oraz zarządu gminy wy-

stąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzo-

nych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób 

odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości. 

2. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1 obowiązani są w wyznaczonym 

terminie zawiadomić komisję o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wnio-

sków, względnie podać przyczyny ich niewykonania i propozycje co do usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

3. W razie ujawnienia przestępstw lub wykroczeń, komisja przekazuje sprawę orga-

nom ścigania zawiadamiając o tym organ nadrzędny jednostki kontrolowanej. 

4. Z czynności kontrolnych komisja przedstawia radzie sprawozdania zawierające 

zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nie-

prawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a takŜe wnioski 

zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. 

 

 

 

V. Tworzenie aktów prawnych organów gminy. 

 

§ 29 

 

1. Aktami prawnymi organów gminy są  

1) uchwały, 

2) zarządzenia. 

2. Akty prawne nie mogą być sprzeczne z prawem. 

3. Z inicjatywą uchwałodawczą występują: 

1) radni, 

2) zarząd gminy, 

3) komisje, 

4) kluby radnych. 
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§ 30 

 

1. Akty prawne, opracowane wg zasad techniki legislacyjnej, powinny zawierać 

przede wszystkim: 

1) tytuł – składający się z trzech części: 

a) oznaczenie rodzaju aktu, jego numeru oraz nazwy organu, który wydaje 

akt, 

b) daty aktu, 

c) moŜliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu aktu rozpoczynającego 

się od zwrotu „w sprawie...”, 

2) przepis powołujący się na podstawę prawną wydania tego aktu, 

3) treść – w której skład wchodzą: 

a) osnowa (właściwe unormowanie lub rozstrzygnięcie sprawy), 

b) wskazanie wykonawcy aktu, 

c) termin wykonania postanowień aktu, 

d) podanie przepisów uchylonych danym aktem, 

e) podanie terminu wejścia w Ŝycie, 

f) w miarę potrzeby sposób ogłoszenia aktu. 

2. Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną aktu prawnego jest para-

graf. Paragrafy moŜna w razie potrzeby dzielić na ustępy, a ustępy na punkty i li-

tery. 

3. Akt prawny wymaga uzasadnienia sporządzonego na oddzielnej karcie, podpisa-

nego przez wnioskodawcę lub osobę przez organ upowaŜnioną. 

4. Projekt aktu prawnego wymaga stwierdzenia zgodności pod względem formalno – 

prawnym. 

 

§ 31 

 

1. Projekty uchwał przygotowane przez zarząd opiniują właściwe komisje rady, na-

tomiast projekty uchwał przygotowane poza zarządem opiniuje zarząd i właściwa 

komisja. 

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, są odczytywane na sesji przez przewodniczą-

cych organów opiniujących lub osoby przez nich upowaŜnione, bezpośrednio 

przed otwarciem dyskusji nad projektem uchwały. 
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§ 32 

 

Akty prawne podpisują przewodniczący organów lub osoby ich zastępujące. 

 

 

 

VI. Tryb podejmowania uchwał organów gminy. 

 

§ 33 

 

Uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co naj-

mniej połowy składu organu, chyba Ŝe ustawa stanowi inaczej. 

 

§ 34 

 

1. W głosowaniu jawnym głos oddaje się przez podniesienie ręki. 

2. Przewaga głosów „za” przesądza o wyborze danego rozstrzygnięcia. Przewaga 

głosów „przeciw” stanowi o jego odrzuceniu. Głosy „wstrzymujące się” nie są bra-

ne pod uwagę. 

3. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór spośród kilku rozwiązań, przez zwykłą 

większość rozumie się taką liczbę głosów za jednym z nich, która jest większa od 

liczby głosów przypadających osobno na kaŜde rozwiązanie. 

4. Bezwzględna większość ustawowego składu rady oznacza liczbę całkowitą gło-

sów oddanych za wnioskiem, przewyŜszającą połowę ustawowego składu rady, a 

zarazem tej połowie najbliŜszą. 

5. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i 

ogłasza proponowaną treść w sposób nie budzący wątpliwości co do intencji 

wnioskodawcy. 

6. W pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący, który 

moŜe wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. 

7. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący obrad przed 

zamknięciem listy kandydatów zapytuje kaŜdego z nich czy zgadza się kandydo-

wać. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie 

listy i zarządza wybory. 



 

 

13

13

8. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przy pomocy wiceprze-

wodniczących.  

9. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. 

10. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad bezpośrednio po gło-

sowaniu. 

 

§ 35 

 

1. Głosowanie tajne przeprowadza co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wy-

brana spośród radnych bezpośrednio przed głosowaniem. 

2. Głosy oddaje się na kartach ostemplowanych pieczęcią rady i podpisanych przez 

przewodniczącego obrad, przy czym kaŜdorazowo organ gminy ustala sposób 

głosowania. 

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia ustalony spo-

sób głosowania i przeprowadza je wywołując kolejno z listy obecności radnych do 

głosowania. 

 

§ 36 

 

1. Głosujący oddaje głos na karcie do głosowania w miejscu zapewniającym tajność 

głosowania znajdującym się w lokalu obrad. 

2. Głosujący wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miej-

scu lokalu obrad. 

 

§ 37 

 

1. Przewodniczący komisji skrutacyjnej czuwa nad zapewnieniem tajności głosowa-

nia. 

2. Bezpośrednio po ustaleniu wyników głosowania przewodniczący komisji skruta-

cyjnej odczytuje protokół z głosowania. 

3. W przypadku braku wyboru tj. równej liczby głosów „za” i „przeciw” głosowanie 

powtarza się. 
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VIA. Zasady dost ępu i korzystania przez obywateli 

z dokumentów Rady, Komisji i Zarządu. 

 

§ 37a 

 

1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów: 

 1) protokoły z sesji, 

 2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej, 

 3) protokoły w posiedzeń Zarządu, 

 4) rejestr uchwał Rady i uchwał Zarządu, 

 5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady, 

 6) rejestr interpelacji i wniosków radnych. 

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przy-

jęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem. 

 

§ 37b 

 

Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji i Zarządu udostępnia się na stanowi-

sku pracy ds. obsługi rady w Urzędzie Miejskim, w dniach pracy urzędu, w godzinach 

przyjmowania interesantów. 

 

§ 37c 

 

1. Z dokumentów wymienionych w § 37a ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, 

odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować. 

2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 moŜe się odbywać wyłącznie w Urzę-

dzie Miejskim i w asyście pracownika Urzędu Miejskiego. 

 

§ 37d 

 

Uprawnienia określone w § 37a – 37c nie znajdują zastosowania: 

1) w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję lub Zarząd uchwały o wyłączeniu jaw-

ności, 
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2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie sta-

nowi inaczej, niŜ art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

 

 

VII. Postanowienia ko ńcowe. 

 

§ 38 

 

1. Radni mogą tworzyć kluby zrzeszające radnych. 

2. Minimalna liczba członków klubu wynosi cztery osoby. 

3. Radny moŜe być członkiem tylko jednego klubu. 

4. Członkowie klubu wybierają spośród siebie przewodniczącego, który organizuje 

pracę klubu i reprezentuje go przed organami. 

5. O utworzeniu klubu jego przewodniczący powiadamia radę na  najbliŜszej sesji, 

przedstawiając jego skład. 

6. Klub moŜe postanowić o wykluczeniu radnego z klubu. 

7. Do zasad i trybu pracy klubu stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału piątego i 

szóstego. 

 

§ 39 

 

Na czas sprawowania mandatu, radny ma prawo do legitymacji radnego według wzo-

ru ustalonego przez radę. 

 

§ 40 

 

1. Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w urzędzie na podstawie: 

1) wyboru – burmistrz, 

2) powołania – sekretarz i skarbnik oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 

3) umowy o pracę – pozostali pracownicy. 

2. Rada jest organem właściwym do nawiązania stosunku pracy w imieniu zakładu 

pracy z burmistrzem. 
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3. Burmistrz jest organem właściwym do nawiązania stosunku pracy w imieniu za-

kładu pracy z: 

1) sekretarzem i skarbnikiem oraz kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, 

2) pozostałymi pracownikami. 

 

______________________� 


