
UCHWALA NR XXXVIII/274/17
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Skwierzynie uchwala

STATUT GMINY SKWIERZYNA

Rozdział1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Uchwała określa:

1) ustrój Gminy Skwierzyna,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i zmiany granic a także znoszenia jednostek pomocniczych Gminy
oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej wSkwierzynie,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej wSkwierzynie,

4) zasady tworzenia i działania klubów radnych,

5) tryb pracy Burmistrza Skwierzyny,

6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Skwierzyny oraz korzystania
z nich.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Skwierzyna,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską wSkwierzynie,

3) Komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady Miejskiej wSkwierzynie,

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej wSkwierzynie,

5) Burmistrzu - na1eży przez to rozumieć Burmistrza Skwierzyny,

6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski wSkwierzynie,

7) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Skwierzyna

Rozdział 2.
GMINA

§ 3. Gmina jest podstawowąjednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia

publicznego na swoim terytorium.

§ 4. 1. Gmina położona jest w powiecie międzyrzeckim, w województwie lubuskim i obejmuje obszar,
którego powierzchnia geodezyjna wynosi 28.481 ha.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr l do Statutu.

3. Siedzibą organów Gminy jest miasto Skwierzyna.

4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 5. 1.Herbem miasta jest umieszczona na późnogotyckiej niebieskiej tarczy postać dwuogoniastego
złotego lwa stojącego na tylnych łapach, podtrzymującego klucz lewą łapą od jej dołu do góry. Wzór herbu
określa załącznik nr 2 do statutu.

2. Hejnałem Gminy jest utwór skomponowany przez Wiesława Markowskiego i zapisany w formie
partytury na dwie trąbki. Nutowy zapis partytury hejnału określa załącznik nr 3 do Statutu. Hejnał odgrywany
jest codziennie z wieży ratusza (siedzibie organów Gminy). Może być także odtwarzany w czasie uroczystości

i świąt lokalnych.
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