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UCHWAŁA
Nr XXVIII – 279/01
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z dnia 13 września 2001 roku
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9,poz.43,
Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686 , Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775 ,z 1998 r. Nr 155, poz.1014 i Nr 162,
poz.1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.306 , Nr 48 poz.552 , Nr 62, poz.718 , Nr 88, poz.985 , Nr91 poz.1009 ,
Nr 95, poz.1041 oraz z 2001r. Nr 45poz.497 )

RADA MIEJSKA UCHWALA :

STATUT
GMINY BRUSY
ROZDZIAŁ PIERWSZY
POSTANOWIANIA OGÓLNE
§1
1.Mieszkańcy Gminy Brusy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową.
2.Samodzielność Gminy Brusy podlega ochronie sądowej .
3.Gmina Brusy , jako osoba prawna może być stroną umów , pozywać i być pozywana.
§2
1.Gmina Brusy położona jest w województwie pomorskim .
2.Gmina Brusy obejmuje swoim obszarem miasto Brusy w tym dwa osiedla Nr 1 i Nr 2
oraz 23 sołectwa : Brusy Jaglie , Brusy Wybudowanie , Czapiewice , Czarnowo ,
Czarniż , Czyczkowy , Gacnik , Główczewice , Huta , Kinice , Kosobudy , Leśno ,
Lubnia , Małe Chełmy , Małe Gliśno, Męcikał , Orlik , Przymuszewo , Rolnik ,
Skoszewo , Wielkie Chełmy , Zalesie oraz Żabno . Obszar Gminy Brusy z
zaznaczonymi granicami jednostek pomocniczych wymienionych w ust 2 określa
mapa w skali 1:100 000 dołączona do Statutu.
3.Gmina Brusy posiada herb i flagę , których opis i wizerunek określa uchwała
Nr
VIII – 106/99 z 9 września 1999 roku.
§3
Użyte w Statucie Gminy Brusy nazwy oraz funkcje dotyczą funkcji oraz nazw organów
Gminy Brusy i w szczególności oznaczają :
1) Gmina
- Gminę Brusy,
2) Rada
- Radę Miejską,
3) skreślony
4) Statut
- Statut Gminy,
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5) Burmistrz
- Burmistrza Brus,
6) Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Miejskiej,
7) Urząd
- Urząd Miejski ,
8) ustawa
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U z 1996 r. Nr 13, poz.74 – tekst jednolity , zm. Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622, z 1997 r.
Nr 9,poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686 , Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775 ,z 1998 r. Nr 155, poz.1014 i
Nr 162, poz.1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.306 , Nr 48 poz.552 , Nr 62, poz.718 , Nr 88, poz.985 , Nr91
poz.1009 , Nr 95, poz.1041 oraz z 2001r. Nr 45poz.497 )

ROZDZIAŁ DRUGI
ZAKRES DZIAŁANIA , ZADANIA GMINY
§4
1.Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
których wykonywanie stanowi realizowanie ustawowego celu jakim jest zaspokojenie
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2.Ustawy mogą zastrzec , że inne aniżeli Gmina podmioty będą prowadziły na jej rzecz
sprawy publiczne.
§5
1.Ustawy określają , które zadania własne Gminy mają charakter obowiązkowy.
2.Gmina wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej jeśli zlecenie wykonywania
tych zadań następuje na podstawie ustawy a także na podstawie porozumień
zawartych z organami administracji rządowej .
3.Przyjęcie przez Gminę do wykonywania nowych zadań własnych oraz wykonywanie
zadań z zakresu administracji rządowej o których mowa w ust. 2 nastąpi po
zapewnieniu Gminie środków finansowych niezbędnych do wykonywania tych zadań.
§6
1.W celu wykonywania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i
zawierać umowy z innymi podmiotami .
2.Jeżeli zakres wykonywanych zadań publicznych przekracza możliwości Gminy , może
ona współdziałać z innymi gminami .
§7
1.Organy Gminy działają w taki sposób , aby idea samorządu znajdowała jak najszersze
poparcie wśród mieszkańców .
2.Organy Gminy działają jawnie . Jawność działania Rady i jej komisji zapewniona jest
przez :
1)podawanie do wiadomości publicznej terminów sesji oraz posiedzeń komisji
Rady ,
2)umożliwienie mieszkańcom przysłuchiwanie się obradom ,
3)ogłaszanie uchwał sesji w sposób zwyczajowo przyjęty albo w Dzienniku
Urzędowym Wojewody , jeżeli istnieje taki obowiązek ustawowy ,
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4)umożliwienie zapoznawania się z protokółami posiedzeń organów kolegialnych
.
3.W celu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych lub ochrony niektórych działań
organów , pracownik samorządowy gromadzący zbiory uchwał i protokółów ,
odpowiedzialny za ich udostępnianie , obowiązany jest usunąć z treści wymienionych
dokumentów te fragmenty , które nie mogą być ujawnione . Osoba , organ lub
jednostka organizacyjna , której sprawa dotyczy może wyrazić zgodę na ujawnienie
tej części protokółu . Jeżeli sprawa dotyczy kilku osób lub organów wszystkie one
powinny wyrazić zgodę na odtajnienie informacji .
4.Zainteresowani mogą korzystać z protokółów z posiedzeń sesji , komisji w siedzibie
Urzędu , sporządzać notatki oraz odbitki . Nie sporządza się odbitek jeżeli dokumenty
są dostępne w internecie . Za sporządzenie odbitek pobiera się opłatę ustaloną przez
Burmistrza .
5.Burmistrz zapewnia zainteresowanym udział kompetentnego pracownika ,
pomagającego w sprawnym wyszukiwaniu właściwych protokółów ewentualnie ich
części.
6.Protokóły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej udostępniane są zainteresowanym po
przyjęciu ich przez Radę , stosownie do treści § 21 ust.5.
7.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa a w szczególności :
1)ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr
11, poz.95, z 2000 r. Nr 12 , poz.136 i Nr 23 , poz.462 oraz z 2001 r. Nr 22,
poz.247 ) oraz
2)ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133poz.
883 ) oraz inne przepisy z których wynika obowiązek zachowania tajności .
ROZDZIAŁ TRZECI
WŁADZE GMINY
§8
Mieszkańcy
1.Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia bezpośrednio w głosowaniu
powszechnym przez wybory i referendum oraz w sposób pośredni poprzez organy
Gminy .
2.Mieszkańcy mogą opiniować a także rozstrzygać o sprawach ważnych dla Gminy albo
dla ich jednostki pomocniczej biorąc udział w konsultacjach.
3.Charakter konsultacyjny posiada utworzenie młodzieżowej rady. Rada odrębną uchwałą
, utworzy młodzieżową radę , jeżeli w tej sprawie wystąpią zainteresowane
środowiska.
§9
Konsultacje
1.Konsultacja polega na zadaniu pytania i jego uzasadnieniu. Celem konsultacji jest
uzyskanie odpowiedzi od największej możliwej grupy mieszkańców . Konsultacje
prowadzi się na obszarze całej Gminy albo na obszarze jednej lub kilku jednostek
pomocniczych . pomocniczych zasięgu konsultacji oraz o jej formie rozstrzyga statut i
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odrębna uchwała Rady .
2.Ustala się następujące formy konsultacji :
1)podczas zebrania wiejskiego,
2)poprzez kierowanie do mieszkańców ankiety ,
3)w ustalonym terminie we wskazanych punktach konsultacyjnych.
§ 10
1.W sprawach :
1)tworzenia jednostki pomocniczej , jej zlikwidowania lub podziału
2)statutu jednostki pomocniczej i jego zmiany
3)ustalenia nazw ulic lub ich zmiany
4)zmian do planu zagospodarowania przestrzennego – konsultacje prowadzi się
podczas zebrania wiejskiego jednostki pomocniczej lub jednostek
pomocniczych , których sprawa bezpośrednio dotyczy
5)zmiany granic Gminy – konsultacje prowadzi się na terenie całej Gminy w
sposób określony w § 9 ust. 2 pkt. 3 .
2.Inicjatorem konsultacji może być organ gminy albo nie mniej niż 5 % mieszkańców
odpowiednio Gminy , jednostki lub jednostek pomocniczych.
§ 11
Radny
1.Radny wypełniając mandat obowiązany jest :
1)pracować na rzecz Gminy zgodnie z treścią złożonej przysięgi ,
2)uczestniczyć w posiedzeniach organów do których został wybrany lub
powołany,
3)informować mieszkańców o planach i pracach organów których jest członkiem,
4)spotykać się ze swoimi wyborcami na zebraniach wiejskich oraz informować
mieszkańców o miejscu i czasie pełnienia dyżurów ,
5)przedkładać organom Gminy postulaty mieszkańców ,
6)zgłaszać interpelacje albo występować z zapytaniami .
2.Za pracę w organach Gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży .
Diety stanowią rekompensatę ponoszonych kosztów albo wydatków wydatków
związku z wykonywaniem mandatu .
3.Zarząd wystawia radnemu dokument podpisany przez przewodniczącego Rady , w
którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego Gminy .
ROZDZIAŁ CZWARTY
ORGANY GMINY
§ 12
Organami Gminy są :
1) Rada Miejska
- jako organ stanowiący i kontrolny
2) Burmistrz Brus
- jako organ wykonawczy .
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§ 13
Rada Miejska
1.Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych .
2.Kadencję Rady określają ustawy.
§ 14
1.Wyłączną właściwością Rady jest wykonywanie zadań określonych art. 18 ustawy ,
innymi ustawami i statutem.
2.Z uwzględnieniem ust 1 Rada podejmuje uchwały w sprawach :
1)tworzenia , likwidowania i przekształcania gminnych jednostek organizacyjnych
, nadawania im statutów oraz dokonywania w nich zmian ,
2)przeprowadzenia wśród mieszkańców konsultacji o której mowa w § 10 ust 1
oraz określanie czy i które konsultacje będą dla pytającego organu wiążące.
3)Przyznania wyróżnienia „ Honorowy ( Zasłużony ) Obywatel Gminy Brusy” wg
zasad określonych odrębną uchwałą ,
4)Złożenia środka odwoławczego od rozstrzygnięć organów nadzoru w sprawach
należących do kompetencji Rady,
5)regulaminu pracy Rady określającego w szczególności :
a)zasad prowadzenia obrad ,
b)przygotowania i opiniowania projektów uchwał Rady
oraz
c)sposób przygotowania i prowadzenia obrad.
§ 15
1.Rada obraduje na sesjach zwoływanych miarę potrzeby , nie rzadziej jednak jak raz na
kwartał .
2.Sesje odbywają się podczas jednego lub więcej posiedzeń . Jeżeli w porządku obrad
przewiduje się tylko jedno posiedzenie , obrady sesji mogą być przesunięte na drugie
posiedzenie tylko wówczas , kiedy kontynuowanie porządku obrad jest niemożliwe
albo przekroczony został czas zaplanowany na odbycie sesji . Rada w głosowaniu
rozstrzyga o drugim posiedzeniu .
3.Sesje odbywają się w budynku Urzędu . Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub
na wniosek co najmniej ¼ składu Rady może postanowić , że na czas sesji lub
posiedzenia , Rada wybierze inną siedzibę .
4.Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Przewodniczący
zwoła sesję w ciągu 7 dni.
5.Przewodniczący Rady może ustalić , że sesja ma charakter nadzwyczajny . O
nadzwyczajności sesji decyduje przedmiot obrad w powiązaniu z nadzwyczajnością
sytuacji , którą może być w szczególności wydarzenie historyczne lub upamiętnienie
wydarzenia historycznego , nadanie wyróżnienia , uhonorowanie osób a także
zdarzenie losowe wymagające pilnego rozstrzygnięcia.
6.Rada może z własnej inicjatywy lub z inicjatywy innego organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego odbywać z tym organem wspólne sesje . Jeżeli wspólne
sesje wiążą się z podejmowaniem uchwał, w pierwszej kolejności uchwały podejmuje
organ , który jest gościem . Zapisy tego ustępu nie mogą sprzeciwiać się regulacjom
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wewnętrznym zaproszonego organu .
7.Zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad i materiałami wysyłane są lub
doręczane radnym nie później niż 7 dni przed planowanym terminem sesji .
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie ust 4 radni powinni otrzymać nie później jak
4 dni przed terminem.
8.Protokóły z sesji oraz uchwały może podpisać wiceprzewodniczący jeżeli otrzymał
upoważnienie Przewodniczącego , bez względu na uczestnictwo w sesji . Za treść
protokółów i uchwał odpowiada podpisujący przewodniczący lub
wiceprzewodniczący.
9.Uchwały podjęte podczas zakończonego posiedzenia zawierające klauzulę o wejściu w
życie tych uchwał z datą ich podjęcia , bez względu na termin zakończenia sesji ,
przesyłane są do właściwych organów w ustawowym terminie .
§ 16
Udział reprezentantów jednostek pomocniczych
Reprezentantami jednostek pomocniczych wobec władz gminnych są sołtysi i
przewodniczący rad osiedlowych , którzy :
1)otrzymują zawiadomienia i materiały dotyczące obrad na zasadach
przysługujących radnym ,
2)uczestniczą w sesjach Rady bez prawa głosowania ,
3)mają prawo zgłaszania interpelacji i wniosków podczas sesji ,
4)biorą udział w sesjach z prawem udziału w dyskusji w sprawach dotyczących
sołectwa ,
5)otrzymują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych odrębną
uchwałą.
§ 17
1.Inicjatywę uchwałodawczą posiadają :
1)Przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącymi Rady ,
2)Burmistrz,
3)komisje,
4)co najmniej 5 radnych.
2.W formie uchwał Rada może wyrażać stanowiska , podejmować apele i rezolucje .
Ustępu 1 nie stosuje się .
§ 18
Komisje
Zasady ogólne
1.W celu kontrolowania Burmistrza i jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy,
Rada powołuje ze swego grona komisję rewizyjną .
2.Rada powołuje stałe komisje. Rada może w planach pracy komisji powierzyć im funkcje
kontrolne w zakresie ich przedmiotowej działalności.
3.Rada może powoływać komisje doraźne do wykonywania określonego zadania w tym
również do kontroli . Powołując komisję doraźną Rada określa przedmiot i termin
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wykonania zadania.
§ 19
1.Komisje zajmują się sprawami , które tematyką odpowiadają nazwie komisji.
2.W czynnościach komisji z uwzględnieniem § 18 ust 2 mieszczą się funkcje
opiniodawcze i analityczne. Wykonując swoje zadania komisje podejmują uchwały
formułując w nich opinie oraz wnioski , które :
a)mogą być przyjmowane w głosowaniu tajnym ,
b)kierowane są do Przewodniczącego Rady w celu nadania im biegu.
3.Posiedzenia komisji organizuje i prowadzi przewodniczący komisji.
4.Jeżeli w planowanym terminie przewodniczący komisji nie zwoła jej posiedzenia ,
posiedzenie zwoła przewodniczący Rady . Przewodniczący komisji zobowiązany jest
zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków.
5.Obradom komisji zwołanej w trybie ust 4 oraz w których nie uczestniczy
przewodniczący komisji przewodniczy radny wybrany na czas posiedzenia spośród
członków komisji.
6.Obrady komisji są ważne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków.
7.Komisje mogą korzystać z pomocy ekspertów , specjalistów i konsultantów.
§ 20
1.skreślony
2.Rada powołuje komisje stałe na czas kadencji , a ponadto :
1)odrębną uchwałą ustala rodzaj stałych komisji, ich zadania, skład oraz zmiany
składu,
2)przewodniczącego komisji na wniosek co najmniej 5 radnych ,
3)przyjmuje w głosowaniu i zapisem w protokole sesji plan pracy komisji oraz
sprawozdanie ; plan pracy komisji może przewidywać odbywanie wspólnych
posiedzeń z innymi komisjami Rady , a także wspólnych posiedzeń z
komisjami sąsiednich gmin ; zapis § 15 ust 6 stosuje się odpowiednio.
§ 21
Komisja Rewizyjna
1.Dla ustalenia składu oraz trybu pracy Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 19
ust.2-7 oraz § 20 ust. 1 i 2.
2.Komisja kontroluje Zarząd , jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy pod
względem rzetelności ich działań , gospodarności i celowości , a także sprawności
organizacyjnej.
3.Kontrolując sprawozdanie z wykonania budżetu Komisja zasięga opinii odpowiednich
komisji Rady.
4.Z każdej przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Protokół kontroli powinien
zawierać :
1)skład zespołu kontrolnego ,
2)czas trwania kontroli ,
3)temat kontroli i jej przebieg ,
4)wyjaśnienia osób zaproszonych do ich złożenia i ich ocenę ,
5)nazwy sprawdzonych dokumentów ,
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6)wnioski ,
7)rodzaj i ilość załączników,
8)podpisy członków komisji.
5.Protokół może składać się z części , jeżeli kontrola dotyczyła kilku jednostek
organizacyjnych albo kilku różnych zagadnień.
6.Integralną część każdego protokółu albo każdej jego części o której mowa w ust 5
stanowią wnioski pokontrolne.
7.Przegłosowanie wniosków stanowi polecenie dla Burmistrza do ich wykonania i
potwierdza przyjęcie odpowiednio protokółu albo jego części.
8.Radni mogą w głosowaniu stwierdzić , że część protokółu nie odpowiada ich
oczekiwaniom i zdecydować o dalszym prowadzeniu kontroli .
9.Kontrolowany w toku kontroli składając wyjaśnienia o których mowa w ust 4 pkt.4 ,
może poinformować o usunięciu uchybień w takiej sytuacji komisja rewizyjna składa
na zakończenie protokółu lub jego części stosowne oświadczenie zamiast wniosków.
Treść ust 7 stosuje się odpowiednio.
10.Przedmiot głosowania oraz jego wyniki są zapisywane w protokole sesji.
11.Jeżeli kontrola prowadzona była przez co najmniej 2 osobowy zespół kontrolny ,
ustalenia tego zespołu przyjmowane są przez Komisję Rewizyjną w głosowaniu a
następnie przedstawiane podczas sesji.
12.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może powołując zespół kontrolny zaprosić do
udziału w jego pracach członka innej komisji Rady.
§ 22
Kluby
1.Radni w toku kadencji Rady albo przed pierwszą sesją nowej kadencji w liczbie co
najmniej 5 mogą zawiązać klub .
2.Klub radnych określa swoją nazwę i zasady działania .
3.O utworzeniu klubu, przewodniczący klubu powiadamia niezwłocznie pisemnie
przewodniczącego Rady , a w przypadku zawiązania się klubu przed pierwszą sesją
nowej kadencji – przewodniczącemu obrad tej sesji.
4.Klub może opiniować wszystkie sprawy , które wynikają z prowadzenia zadań Gminy a
także zgłaszać kandydatów do pełnienia funkcji w organach Gminy.
5.Klub we własnym zakresie ponosi koszty swej działalności z tym , że na czas
odbywania posiedzeń może korzystać z przeznaczonego na ten cel lokalu Urzędu.
§ 23
Burmistrz
1.Do obowiązków Burmistrza należy wykonywanie czynności określonych w
szczególności art. 30 i 33 ust 2 ustawy a ponadto :
1)przedkładanie Radzie sprawozdań z działań podejmowanych w okresie między
sesjami a także z wykonania uchwał ,
2)udostępnianie dokumentów komisjom Rady w trakcie ich pracy , a na
zaproszenie przewodniczącego komisji uczestniczenie w niej posiedzeniu z
głosem doradczym .
3)zawieranie umów z doradcami , ekspertami i konsultantami na potrzeby Rady
albo komisji Rady , na wniosek przewodniczącego Rady ,
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4)udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pełnomocnictwa do
działania , określanie jego zakresu oraz odwoływanie pełnomocnictwa.
2.skreślony
3.skreślony
4.skreślony
5.skreślony
6.skreślony
7.skreślony
8.skreślony
9.skreślony
10.skreślony
ROZDZIAŁ PIĄTY
SPRAWY MAJĄTKOWE
§ 24
skreślony
§ 25
skreślony
§ 26
1.Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu
Gminy, na podstawie rocznego planu finansowo – rzeczowego uchwalonego przez
Radę. W przypadku wydzielenia przez Radę środków finansowych do dyspozycji
jednostek pomocniczych budżet tych jednostek stanowi załącznik do uchwały
budżetowej.
2.Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich
dyspozycji , przeznaczając je na realizację statutowych zadań .
3.Księgowość dochodów i wydatków jednostki pomocniczej prowadzi Urząd Gminy.
4.Statut jednostki pomocniczej określa , które osoby są upoważnione do dysponowania
środkami finansowymi oraz które osoby są odpowiedzialne za prawidłową gospodarkę
finansową .
5.Działalność jednostki pomocniczej podlega ocenie zebrania wiejskiego.
6.Kontrolę na działalnością finansową jednostki pomocniczej sprawuje Skarbnik Gminy,
który przedkłada informację w tym zakresie Burmistrzowi.
7.Jednostki pomocnicze mogą zarządzać wydzielonym mieniem gminy . Rada nie może
samodzielnie rozstrzygać o przekazaniu jednostce pomocniczej w zarząd części
mienia gminnego. Do podjęcia uchwały w tym zakresie konieczna jest opinia zebrania
wiejskiego wyrażona w formie uchwały.
8.Statut jednostki pomocniczej określa jaką wyodrębnioną częścią majątku gminy
zarządza jednostka pomocnicza a także tryb przekazywania dochodów z tego mienia
oraz zasady finansowania działań jednostki pomocniczej.
ROZDZIAŁ SZÓSTY
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PRACOWNICY SAMORZĄDOWI
§ 27
1.Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione na podstawie :
1)wyboru – burmistrz ,
2)powołania – zastępca burmistrza , sekretarz i skarbnik ,
3)umowy o pracę – pozostali pracownicy.
2.Urząd Miejski jest pracodawcą , którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje
Burmistrz .
3.Czynności za zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza wykonuje Rada. Poza
ustawowym zakresem czynności wykonywanych w stosunku do Burmistrza , Rada
może powierzyć wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy –
przewodniczącemu Rady.
ROZDZIAŁ SIÓDMY
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
1.Organizację oraz zakres działania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny
Urzędu Gminy nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia , który w szczególności
zawiera :
a)strukturę organizacyjną Urzędu w tym nazwy stanowisk i ilość etatów ,
b)regulamin pracy w tym godziny pracy i zasady przyjmowania mieszkańców
Gminy i innych interesantów a także zasady wypłaty wynagrodzeń ,
c)zasady zabezpieczenia dokumentów i budynków ,
d)wykaz jednostek organizacyjnych Gminy .
2.Szczegółową organizację oraz zakres działania jednostek organizacyjnych gminy i
jednostek pomocniczych określają odrębne statuty ustanowione przez Radę Gminy .
3.Zasady prowadzenia dokumentacji i podpisywanie dokumentów określa
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr
112 , poz. 1319 z dnia 31.12.1999 r. )
§ 29
1.skreślony
2.Traci moc Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do Statutu gminy
przyjętego uchwałą Nr XVIII – 83/96 .
3.Traci moc Uchwała Nr XVIII – 199/00 z wyjątkiem § 15 ust 2 i § 21 ust 1 , które stracą
moc obowiązującą z upływem bieżącej kadencji Rady Miejskiej.
4.Statut oraz jego zmiany podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody
Pomorskiego.
5.Burmistrz informuje mieszkańców Gminy o treści Statutu i jego zmianach przez
zamieszczenie stosownych komunikatów w lokalnej prasie.
6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z wyjątkiem § 13 ust 1,
który wchodzi w życie z początkiem nowej kadencji Rady.
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